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INLEIDING.
==========

Een computersysteem bestaat in het algemeen uit een processor

met wat geheugen en andere faciliteiten, en daarnaast een aantal

devices die zorg dragen voor de communicatie van de processor

met de buitenwereld, ook wel peripherals genoemd. Deze periphe

rals hebben de eigenschap electrische signalen om te zetten en

op te slaan in een of ander medium en/of omgekeerd. Voorbeelden

hiervan zijn: kaartlezer, regeldrukker, ponsbandlezer, teletype

CRT-terminal, disc drive enz.

Deze devices kunnen in principe allemaal door de processor zelf

bestuurd worden. Echter, omdat dit te veel rekentijd en geheu

genruimte van de.processor vraagt, worden ze vaak uitgerust met

een controller. Deze controller ontvangt dan van de processor

enkele "eenvoudige" opdrachten en zorgt dan zelf voor de afwik

keling van deze opdrachten. Op deze manier wordt de processor

ontlast van allerlei nevenfuncties.

Voor sommige devices is er een kant en klare, op een enkel chip

geintegreerde, controller verkrijgbaar (Floppy-disk-controller,

CRT-controller). Echter voor snelle magnetische schijvengeheu

gens is zoln chip (nog) niet verkrijgbaar.

Mljn atstudeeropdracht nu hield in: Het realiseren van zoln

controller voor een bepaald type. magnetisch schijvengeheugen

nl. de lj14 DISK van IBM.

Deze controller, die gerealiseerd is m.b.v. een microproces

sor, kan 4 Disk Drives besturen. Dit aantal kan eventueel verder

uitgebreid worden. Ook is het mogelijk om, zonder fundamenteel

iets aan het ontwerp te veranderen, andere Disk Drives aan te

sturen.
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HOOFDSTUK 1 : AFSTUDEEROPDRACHT + ANALYSE VAN DE PROBLEMEN.
===========================================================

De afstudeeropdracht bestaat, zoaLs aL in de inLeiding gezegd,

uit het reaLiseren van een I/O controLLer voor een achtergrond

geheugen, nL de IBM 2314 Disk. Deze Disk, die oorspronkeLijk aan

een IBM 360 computersysteem geschakeLd werd, wiL men gebruiken

in combinatie met andere computersystemen, en daarvoor is deze

I/O controLLer nodig.

In dit hoofdstuk nu zuLLen we eerst iets nader ingaan op de IBM

2314 Disk. VervoLgens zuLLen we een aantaL mogeLijkheden be

spreken om deze Disk toegankeLijk te maken voor een computer

systeem van een ander fabrikaat aLs de IBM 360.

TensLotte zaL er uit deze mogeLijkheden een keuze gemaakt moeten

worden.

1.1 EnkeLe aLgemene dingen over de IBM 2314 Disk.

De IBM 2314 Disk is een magnetisch schijvengeheugen, bestaande

uit een ControlLer en 9 Disk Drives. Elk van deze Disk Drives

bevat een kLein beetje Logica - voor 8 drives is deze Logica

per paar in 1 behuizing ondergebracht - en een mechanisch ge-
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deeLte waarin een z.g. Disk Pack gepLaatst kan worden (fig. 1).

Het Disk Pack bestaat uit een aantaL " 0p eLkaar gestapeLde"

schijven, waarop magnetiseerbaar materiaaL is aangebracht. Het

Pack kan beschreven of uitgeLezen worden door een verpLaatsbare

kam waarop een aantaL lees/schrijfkoppen zitten.
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fi~ ?. Bet nisk Pack en het toe~an~smechani8me.

De geheugencapaciteit van zoln pack bedraagt ongeveer 30 Mbyte,

d.w.z. de IBM 2314 Disk heeft een totaLe capaciteit van ongeveer

270 Mbyte.

1.2 MogeLijkheden om de IBM 2314 Disk toegankeLijk te maken.

Hoe de IBM 2314 Disk aan het IBM 360 computersysteem geschakeLd

werd ziet U in figuur 3.a. Om nu de Disk toegankeLijk te maken

maken voor een ander systeem kunnen we drie dingen doen:

1 We kunnen een interface bij de IBM controLLer maken en ons

computersysteem via dat interface met de IBM controLLer Laten

communiceren (zie figuur 3.b).

2 We kunnen de IBM controLLer vervangen door een andere, zeLf te

bouwen, controLLer en deze met ons computersysteem Laten com

municeren (zie figuur 3.c).
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3 We kunnen de Disk Drive ontdoen van het LogicagedeeLte en een

controLLer maken die direct het "mechanische" gedeeLte aan

stuurt (zie figuur 3.d).

We zuLLen nu iets nader ingaan op deze drie mogeLijkheden.

Methode 1 (fig 3.b)

Bij deze mogeLijkheid moet er dus een interface gecontrueerd

worden tussen de IBM controller en het "niet IBM" computersys

teem. Hierbij komen de voLgende punt en aan de orde.

a De intertace wordt aan de uitwendige bus van de IBM controL

Ler geschakeLd. Wanneer we ons aan de specificaties van die

bus houden dan hebben we te maken met gunstige signaaL/stoor

marges.

bEen IBM monteur kan eventueel service verLenen, in de IBM

Disk wordt niets veranderd.

c Het systeem detecteert aLLerLei foutcondities, ook Lees- en

schrijffouten op de disk.

d Over de signaLen op de uitwendige bus van de IBM Disk is

niets bekend, ook niet in de aanwezige databoeken.

e Wanneer de, nogaL compLexe, IBM controLLer kapot gaat, moet

men kiezen tussen een reparatie of het weggooien van het heLe

systeem, dit ivm de Leeftijd van de IBM Disk! In het Laatste

geval is aLle data, die op disk staat verloren.

Methode 2 (fig 3.c)

Bij deze mogeLijkheid wordt de IBM controLLer vervangen door een

zeLf te bouwen controLLer. Hierbij moeten we rekening houden met

de voLgende punten:

a De zeLf te bouwen controLLer wordt aan de inwendige bus van

de IBM Disk aangesloten. Wanneer we ons aan de specificaties

van die bus houden, dan hebben we te maken met gunstige sig

naaL/stoor verhoudingen.

bEen IBM monteur kan eventueeL service verLenen, de 1MB con

troLLer kan immers weer aan de disk drives gehangen worden.

c De disk drive detecteert aLLerLei foutcondities. De te bouwen
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controller zal naar aanleiding hiervan stappen moeten onder-

nemen.

d De signalen op de interne bus zijn enigzins recontrueerbaar

uit de databoeken, echter we kunnen deze verder achterhalen

door een aantal testroutines die in de IBM controller zitten

te gebruiken en dan op deze bus te meten.

e Wanneer een disk drive kapot gaat kan men evengoed de rest

van de drives gebrulken. Er gaat geen data verloren, omdat de

packs uitgewisseld kunnen worden.

Methode 3 (fig 3.d)

Bij deze mogelijkheid wordt de te bouwen controller rechtstreeks
\

aan het "mechanische" gedeelte van de Disk Drive gekoppeld.

Punten die van belang zijn:

a De signaallijnen hebben verschillende logische niveaus, op

sommige liJnen hebben we te maken met kleine stoormarges.

b Voor een IBM monteur wordt het moeilijk service te verlenen.

Hij is immers vertrouwd met de IBM controller, die nu niet

meer zo gemakkelijk aan de disk drive gehangen kan worden.

c We kunnen geen gebruik maken van de "beveiligingslogica"

die in het logicagedeelte van de disk drive zit. Dit is de

logica die allerlei foutencondities detecteert en daarbij

een melding genereert.

d Over de signalen tussen het logicagedeelte en het "mechani

sche" gedeelte is niets bekend, ze zijn echter wel te achter

halen door de testroutines van de IBM controller te gebrui

ken en dan metingen te verrichten.

e Wanneer er een drive kapot gaat kan men evengoed gebruik ma

ken van de andere drives. Er gaat geen data verLoren, omdat

de packs uitwisselbaar zijn.
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1.3 De keuze uit de verschiLLende mogeLijkheden.

Wanneer we de in de vorige paragraaf genoemde mogeLijkheden be
schouwen, dan bLijkt methode 2 de beste oplossing te zijn.

We kunnen dan naar keuze meerdere disk drlves aan de controLLer

aansLuiten, we hebben te maken met gunstige signaaL/stoormarges,

we kunnen de oorspronkeLijke toestand hersteLLen voor service

door een IBM monteur, we kunnen de IbeveiLigingsLogica", die in

de disk drive zit, gebrulken en we kunnen op een relatief gemak

keLijke manier aan de signaaLpatronen op de interne bus komen.

Om nu voLgens methode 2 een controLLer te kunnen reaLiseren,

moeten we eerst zoveeL mogeLijk te weten zien te komen over de

disk, de disk drive en de signaLen op de interne bus.

In de voLgende hoofdstukken zuLLen we hierop dan ook nader in

gaan.
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HOOFDSTUK 2 : DE DISK DRIVE.--------------------------------------------------------

In dit hoofdstuk zuLLen we nader ingaan op de disk drive. ALLer

eerst zuLLen we het disk pack en het toegangsmechanisme bespre

ken, vervoLgens de methode van dataopsLag en tensLotte zuLLen we

nader ingaan op het loglcageceeLte van de disk drive en de in

terface met de controller.

De motoren en het hydrauLische gedeeLte van de disk drive komen

in dit hoofdstuk niet aan de orde. Hiervoor verwijzen we naar

Lit.4 (bLz 2.55 tot 2.73).

2.1 Het disk pack en het toegangsmechanisme.

ZoaLs aL in hoofdstuk 1 gezegd is, bevat eLke disk drive een

uitwisseLbaar disk pack. Dit disk pack bestaat uit eLf aLuminium

schijven, die aLLemaaL op een enkeLe as gemonteerd zijn. Deze a

Luminium schijven zijn, op de bovenkant van de bovenste en de

onderkant van de onderste na, aan twee zijden bedekt met een

Laagje magnetiseerbaar materiaaL, dat de informatiedrager is.

U ziet cit verculcellijkt in figuur 4.

-rrAe.k (> ~--"~~,-----:l----r-----C~~======J

/rAck :L_[-"=~'====~=p===~====~;~~:::::J
I I

~
- --I

I

I I

•
I I
I I

-..,.' I. I

• .,
I I lI I IUt/H"'·~ 1r..,.~I"

fig 4. ~et 1)isk flRck en het toeganp,smechanisme.
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Op deze manier ontstaan er twintig "brui kbare" oppervLakken, die

eLk beschreven of geLezen worden door een .Lees!schrijf kop. Zoln

Lees!schrijf-kop bevindt zich op een afstand van ongeveer 60 tot

80 microinches van het beschrijfbare oppervLak en kan daardoor

dit oppervLak magnetiseren Cbij het schrijven) of de magnetisa

tierichting bepaLen (bij het Lezen). De genoemde afstand wordt

gereaLiseerd door de kop met een Lichte kracht tegen het opper

vLak te drukken. Omdat er door de rotatie van het disk pack

(2400 rpm) een Luchtstroom onder de kop ontstaat, die voor een

tegendruk zorgt, wordt voorkomen, dat de kop het oppervLak raakt

en daardoor beschadigd wordt.

Het zaL duideLLijk zijn, dat deze Luchtstroom absoLuut stofvrij

moet zijn! Daarom wordt de Lucht, die zich in het disk pack be

vindt, eerst door twee fiLters geLeid. Ook wordt het disk pack

bi) het opstarten eerst "geveegd" door een aantaL borsteLs om e

ventueeL aanwezige stofdeeLtjes te verwijderen.

Omdat er in totaaL twintig beschrijfbare oppervLakken zijn, zijn

er ook twintig Lees!schrijf-koppen. Deze koppen zitten gemon

teerd op een hydrauLisch verpLaatsbare kam, die meer of minder

diep in het disk pack geschoven kan worden. De kam heeft in to

taaL 203 verschlllende posities, cylinders genaamd, d.w.z. eLke

kop kan in 203 verschiLLende concentrische cirkeLs schrijven of

Lezen (zie fig. 4). Door nu in een cyLinder een kop te seLecte

ren, definieert men een track. We hebben dus 20 tracks per cy

Linder, d.w.z. er zitten in totaaL 4060 tracks op eLk disk pack.

In eLke track is pLaats voor ongeveer 7500 bytes, zodat de tota

Le capaciteit van een disk pack ongeveer 30 Mbyte bedraagt.

2.2 De opsLag van data op het disk pack.

De Lees!schrijf-koppen zorgen voor het opsLaan en terugLezen van

data op!van het disk pack. In zoln lees!schrijf-kop zit n.L. een

kLein ringkerntje, waaromheen een spoeLtje is gewikkeLd. Bij het

schrijven stuurt men een stroom door dat spoeLtje, waardoor het
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oppervLak van de disk gemagnetiseerd wordt. ALs nu de richting

van de stroom door dat spoeLtje omgekeerd wordt, dan keert ook

de richting van de magnetisatie op de disk om. Er ontstaat een

soort "breekpunt" (zie figuur 5).

Bij het Lezen zaL zoln "breekpunt" een puLsje induceren in het

spoeLtje. Op deze manier kan men de opgesLagen informatie weer

terugLezen.

Recorded Bit

lis $.0. 5cJ,":I~~'" v"", o'al4 .

\..-'\"-_ Nu P"I ...
(Ponirlg O..,ef r O'1\'on' Field)

.-- FillA R..ve"ol (Bill

~ Surface Motion

\,o-~-- Pul..
(Flu~ lIe",ersol in Gap)

-~~-~ ..-~

~t- - - -!...-.----,
<FSu,"~-'~

Flu. Rever",i (Bit)

fig 5. ~e opsla~ van data op het Disk ~ack.

de stroomrichting door het

noemt men de Non Return to

waarbij

wordt,

opsLag,

omgekeerd

Deze methode van

spoeLtje teLkens

Zero methode.

Om nu in de praktijk data op het disk pack te kunnen opsLaan en

naderhand weer uitLezen, maakt IBM gebruik van zogenaamde DoubLe

Frequency Data. Dit is een datavorm, waarbij het serie-datasig

naaL aLs het ware vermengd is met een kLoksignaaL, dat nodig is

bij het uitLezen van het disk pack. U ziet dit verduideLLijkt in

>.:
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figuur 6.

We zien in deze figuur ook hoe de stroom door het spoeLtje ver

Loopt aLs. functle van het weg te schrijven signaaL en hoe t@n

gevoLge daarvan de disk gemagnetiseerd wordt. Bij het uitLezen

van de disk zaL het spoeLtje een bepaaLd signaaL Leveren (zie

ook fig. 6). Dit signaaL wordt in een versterker/differentiator

gestuurd, die op zijn beurt dan weer het DoubLe Frequency sig

naaL Levert.

Dit signaaL kan kan echter bepaaLde afwijkingen hebben t.o.v.

het oorspronkeLijke D.F. signaaL. Zo kan de puLsbreedte varieren

van 60 tot 100 nsec. Echter, ook de pLaats van de puLsjes Ligt

niet meer precies 200 resp. 400 nsec. uit eLkaar. Bij metingen

is gebLeken, dat bij een regeLmatig datapatroon (aLLemaaL "enen"

of aLLemaaL "nuLLen") de afwijkingen gering zijn, echter bij een

overgang van een "nuL" naar een "een" of andersom zijn er aan

zienLijke verschiLLen. Zo kan cLockpuLs B (fig. 6) weL tot 90

nsec. vervroegd worden terwijL cLockpuLs C eenzeLfde tijd ver

traagd kan worden. De decoder, die uit het D.f.signaaL het

serie datasignaaL moet herLeiden, zaL hierop dus berekend moeten

zijn.

Wanneer we de koppen nu nog eens aan een nader onderzoek onder

werpen, dan zien we dat er nog twee extra kernen met spoeLtjes

in zitten, de zogenaamde "erase heads". Deze dienen om, nadat de

....,.
......

fIla 2 77 l 71 7) l l cIt I Irc I' / 2",'1' r { 'to { ....1' e /rceZ%

•.",. · .".', .,.1.

c::;:~:>
/PiA 1f.1. t,.,

fi~ 7. De Erase Heads.
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intormatie op d1Sk 1S geschreven, de buitenste randen van het

"spoor" te verwijderen (zie figuur 7).

Wanneer dit principe niet toegepast zou worden, zou de kop door

een kLeine afwijking bij het positioneren maar een gedeeLte van

het spoor "zien" bij het Lezen. Daardoor zou de signaaLsterkte

minder worden. Dit is nu niet het gevaL, omdat de kop breder is

aLs het uit te Lezen spoor, zodat kLeine afwijkingen geen effect

hebben. Bovendien is het nu mogeLijk om de sporen dichter bij

eLkaar te Leggen.

Voor verdere informatie over de opsLag van data wordt verwezen

naar Lit.4 (bLz 3.55 tot 3.61).

2.3 Het LogicagedeeLte van de disk drive.

Een bLokschema van het LogicagedeeLte van de disk drive ziet U

in figuur 8. In deze figuur zijn voor de duideLLijkheid ook de

Lees/schrijfkoppen en het toegangsmechanisme aangegeven, of

schoon deze niet onder het LogicagedeeLte vaLLen.

ELke disk drive heeft 13 inputLijnen, die hij, op de "moduLe se

Lect" Lijn na, deeLt met de andere disk drives. Met behuLp van

deze "moduLe seLect" Lijn wordt een disk drive geseLecteerd en

daarna kan men met behuLp van een van de "tag" Lijnen een regis

ter of het controLebLok bereiken.

Het CyLinder Address Register kan worden gevuLd met de Lijn "tag

cyLinder". Dit register controLeert de signaaLsterkten op de

Read/Write Heads, immers in de binnenste cyLinders zweven de

koppen minder hoog boven het diskoppervLak aLs in de buitenste

cyLinders omdat de oppervLaktesneLheid van de disk daar kLeiner

is. Verder kan dit register uitgeLezen worden bij een voLgende

zoekactie, zodat men weet in weLke cyLinder de koppen op dat mo

ment staan.



r-, cln.1"tJ1

7~ "',."r,., IIItJ/u',IJIU7'"., cy//..~"

t,1. 1l11I1-sa II.,.
Ails.!

"e..d CJ,. H'~

Oil 'M'
5,.1t 11160_,.1,1,

E.I/ ./ C) hlttlli,,.

Vir1.1'
I ..II,¥

f,J,il, c"",.1 """,
5•I, Ii' AII,,,,,I;o,,,,

At."f/w,.ih ..'" e:-.r

~ • L
I I ~hUll_,k

, I
t1"I_1 A..~/J;"......,.

..- t

• ' t

•
II,•• ",. R'4./

i-."'I W,.~/,
r""""" t-

n.,...,. k leI, #,.1/,

-
S,lce - • ..

----J •
I,•• ! •

----...J
I

(',N~I"I,

..-- /)#',"'" ACCi!S S

~ • h~ct.Ifl'" ;,_ -
~'"'''' I,,.

~
tj "-,.~,,.

I--
~ ,

SA)&
Ie Alltt"fS f----

RI''''~''..,.

s,l,c-
'Ii.,. I

C'J"n"i{t ,.
#-

-

fig 8. ~lokschema van de logica in de nisk Drive.



17

De Differencecounter kan worden gevuld met de lijn "tag diffe

rence". In deze counter wordt het absolute verschil van de cy

linder, waarin de koppen nu staan, en de cylinder, waar ze heeM

moeten, ingeklokt. De richting, waarin de koppen moeten bewegen,

wordt met het Headaddress ingekLokt (Forward Latch). Tijdens een

zoekactie heeft elke cylinderovergang een verlaging van de Dif

ferencecounter tot gevolg. Deze differencecounter regelt dan de

snelheid van het toegangsmechanisme en stopt het, wanneer de

koppen zich in de juiste cylinder bevinden.

Het Headregister en Forward Latch kunnen worden gevuld met de

lijn "tag head". Het Headregister bevat het nummer van de kop,

die geselecteerd moet worden, wanneer het controlebLoko daartoe

opdracht geeft. Het controleblok kan ook het Headregister met

een verhogen en resetten.

Het Controleblok (geen register!) kan worden bereikt met behulp

van de Lijn "tag controL". Dit controlebLok kan een zoekactie

van het toegangsmechanisme starten, het kan het toegangsmecha

nisme in cylinder 0 plaatsen, het regelt de Read/Write Heads

en de Erase Heads en het kan het Headregister met een verhogen

en resetten.

We zien verder een "Safety en Selectie" circuit in het bloksche

mao Dit blok Levert de status van de disk drive, wanneer de mo

dule geselecteerd wordt. Verder kan het de disk drive in een

zogenaamde "locktoestand" brengen, wanneer de stuursignalen fout

zijn of wanneer er bepaalde hardwarefouten in de disk drive op

treden. In deze "locktoestand" is de disk als het ware vergren

delt en er is een speciale strategie voor nodig om hem uit deze

toestand te krijgen. Hierop komen we terug in par 2.6.

Tot slot is er nog de Read/Write Amplifier, waar in de vorige

paragraaf al melding van is gemaakt. Deze versterker heeft tot

taak de "kopsignalen" om te zetten in nette pulsen en omgekeerd.

Voor een iets meer gedetallleerd bLokschema verwijzen we naar

bijlage 1. Voor een logisch schema verwijzen we naar bijlage 2.

Deze schema's kunt U ook terugvinden in lit. 4 (blz 3.42) en
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Lit. 5 (bLz FD 101 e.v.). In deze beide schema's zijn een aantaL

termen en getaLLen opgenomen, die betrekking hebben op de Loca

tie van de circuitblokjes in d~ disk drive, de' logische tuncties

ervan en de verwijzingen naar andere pagina's in de IBM databoe

ken. Hierop wordt verder ingegaan in paragraaf 2.7.

2.4 De interfaceLijnen van de disk drive.

Het grootste aantaL van de interfaceLijnen van de disk drive met

de controller is aL aangegeven in het bLokschema van tlguur 8.

In totaaL heeft eLke disk drive 16 inputLijnen:

- ModuLe seLect: Deze Lijn dient voor het seLecteren van de

disk drive. ALs deze Lijn niet actief is, dan hebben de tag

Lijnen en de fiLebus (zie hieronder) geen invLoed op de disk

drive.

- TagLijnen (4). Met behuLp van deze Lijnen wordt, aLs de dri

ve geseLecteerd is, de informatie op de fiLebus naar het con

troLebLok geLeid of in een van de registers gekLokt (fig.8).

- FiLebus (8): De data op de fiLebus kan met behuLp van de tag

Lijnen in het controLebLok gestuurd of in een register ge

kLokt worden. De betekenis van de fiLebus bij de verschiLLen

tagLijnen ziet U verduideLLijkt in figuur 9.

,
c

.....
01o

0-

._- -..._,--- .----- ---------- - ---- -,--------------------------------------- -----------
8uI Line

function During
Lonvenion ------------

Tog line In S'oroge MocIule Con"l)l Cycle Se' Cylinder Se' Head Se' Difference

file BUI 0 AI2B Wri'e Go'e Cyl 128 forward lo'c'" No' 128

" " I A64 Read Go.e Cy\ 64 Sel. Lac k Rese' No' 64
" " 2 AJ2 Seek S'or' Cyl J2 No' 32
" " 3 A16 Rele' Head Reg Cyl 16 Hd Add 16 No. 16
" " .. AB Ero.e Go'e Cyl B Hd Add 8 No' 8
" " 5 A" Selec' Head Cyl .. Hd Add 4 Nol4

" " 6 A2 Relur n 'A 000 Cyl 2 Hd Add 2 ,'-la' 2
" " 7 AI Head Advance Cyl I Hd Add I No' I

~-----'-----_._----

1
1

r Control
0

Se' Cylinder
I

2
Se' Head

Se' Differ ence J
'-

fig q. Retekenls van de Fllebus.
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Naast deze, aL bekende, inputLijnen zijn er nog 3 andere input

Lijnen die aLLedrie invLoed hebben op de disk drive zonder dat

deze geseLecteerd' is:

- Power on Reset: Met behuLp van deze Lijn wordt aLLe Logica in

de disk drive gereset. Dit is aLLeen geoorLoofd bij het op

starten van de disk drive. Het mag in geen gevaL gebeuren,

wanneer de disk drive draait.

- Sequence pick In: Met behuLp van deze Lijn kan de disk drive

opgestart worden (zie figuur 10). Immers, wanneer de On/Off

schakeLaar in stand "On" staat kan het "Sequence" reLais, dat

de voedingsspanningen van de motoren in de disk drive scha

keLt, bekrachtigd worden door de genoemde Lijn tijdeLijk op

een spanning van 36 V te brengen. Wanneer het reLais eenmaaL

bekrachtigd is, dan bLijft het ook "hangen" wanneer de Lijn

"sequence pick in" weer zwevende wordt.

Staat de schakeLaar in stand "Off", dan wordt de Lijn doorge

schakeLd naar de voLgende disk drive.

-....-

S.,,,...C'c /' r.
~.,., ..

('."f,.JI,., (;AI/J

fi~ 10. Het Sequence Relaie.
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Lijn geeft aan dat de Lees/schrijfkoppen zich

pack bevinden en gereed zijn om te Lezen en tediskh etin

- ControLLed GND: Met behuLp van deze Lijn kan men de disk dri

ve uitschakeLen. Wanneer deze Lijn nL zwevend gemaakt wordt,

dan zaL het "Sequence" reLais (fig. 10) afvaLLen, zodat de

voedingsspanningen voor de motoren van de disk drive wegvaL

Len.

Naast de genoemde inputLijnen heeft de disk drive 20 outputLij

nen, waarvan de meeste aL te zien waren in fig 8.

- ModuLe seLected: Deze Lijn geeft aan dat de moduLe geseLec

teerd is.

- CyLinder Address Register outputs (8): Deze Lijnen geven de

inhoud van het CyLinder Address Register weer, aLs de disk

drive tenminste geseLecteerd is en zich niet in een "Locktoe

stand" bevindt.

- On Line: Deze

schrijven.

- Busy: Deze geeft aan dat het toegangsmechanisme aan een seek

proces bezig is.

- Unsafe: De disk drive is door een besturingsfout of een hard

warefout in de disk in een zogenaamde "Locktoestand" terecht

gekomen. Hier kan men aLLeen uitkomen door het commando "Re

set SeLected Lock" (zie paragraaf 2.6>-

- Seek IncompLete: Het toegangsmechanisme is er niet in ge

sLaagd om binnen 600 msec de juiste cyLinder te vinden.

- Pack Change: Er vindt een pack change pLaats. ALs de moduLe

daarna weer "on Line" wordt, dan bLijft Pack Change hoog tot

dat er een Seek of Read-commando (par 2.6) gegeven wordt.

- End of CyLinder: Het controLebLok (fig 8) kan het Headregis

ter met een verhogen. Wanneer dit register in stand 19 staat

wordt een signaaL "end of cyLinder" gegeven om aan te geven

dat nog een verhoging van het Headregister een foutief Head

adres ten gevoLge heeft.

Write Current Sense: De disk is aan het schrijven.

- Index: Deze Lijn geeft het fysische begin van een track aan.
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Naast deze outputLiJnen, die alLemaal alleen actief zijn, wan

neer de disk drive geselecteerd is, zijn er nog 3 lijnen die ook

zonder dat de disk drive geselecteerd is actief zijn.

- Gated Attention: Deze lijn geeft aan, dat een pack change

heeft plaatsgevonden en de disk drive weer "on line" is.

Verder geeft hij, nadat er een "seek" commando is gegeven,

aan, dat de seek voltooid is , of dat er 600 msec zijn ver

streken en de juiste cylinder nog niet is gevonden.

- Heads Extended: Deze Lijn geeft een puls van 36 V wanneer de

lees/schrijfkoppen "geladen" worden (zie paragraaf 2.6).

- Sequence Pick Out: Deze lijn wordt 36V als het "speed" relais

bekrachtigd wordt, d.w.z. als de motoren in de disk drive on

geveer op snelheid zijn. Deze lijn veroorzaakt daarmee het

opstarten van de volgende disk drive, omdat hij daar op de

"Sequence pick In" lijn binnenkomt. Op deze manier wordt

voorkomen, dat alle disk drives tegeLijk opstarten en daar

door de voedingen te zwaar belasten.

Wanneer de drive niet aan staat, dan wordt de Lijn direct 36v

als de "Sequence Pick In" binnenkomt (fig 10).

Naast de hierbovenstaande interfacelijnen is er nog een verbin

ding die nog niet genoemd is, n.l. de Read/Write Coax. Via deze

lijn wordt het Double Frequency signaal (fig 6) naar de koppen

gevoerd of uit de koppen gehaald.

Tenslotte zijn er nog de AC (220 V) en DC (-36,-3,0,+3,+6,+12,

+36 V) voedingsinputs. De disk drive maakt dus niet zeLf zijn

gelijkspanningen uit het netsignaal!

In de volgende paragraaf zullen we nu Laten zien hoe deze inter

faceLijnen en die van de controller aan elkaar geschakeLd wor

den.

2.5 De configuratie van de interne bus.

De communicatie van de controller met de disk drive vindt plaats

via de interne bus, die aangesloten is op de z.g. SIG connector.
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U ziet dit verduidellijkt in figuur 11. De betekenis van de lij

nen van deze bus is al besproken in de vorige paragraaf. We zul

Len in deze paragraat alleen ingaan op de configuratie van de2e

bus en de logische niveaus van de lijnen in de bus. Voor de sig

naalpatronen verwijzen we naar de volgende paragraaf.

We zien in figuur 11 onder andere, hoe de "Sequence Pick" lij

nen met elkaar zijn verbonden. Bij het opstarten zal de control

ler een sequence pick in naar de eerste drive sturen, die dan

direct doorgestuurd wordt, als de drive niet aan staat. Als de

drive wel aan staat, dan wordt hij pas doorgestuurd, wanneer de

motoren in de drive op snelheid zijn. Het niveau van deze lijn

is aangegeven in de figuur.

Naast deze lijn zijn er nog 4 andere lijnen, die een afwijkend

niveau hebben n.l.: Controlled GND, Power On Reset, Heads Exten

ded en de Read/Write Coax. De andere lijnen hebben allen een

soort standaardniveau.

Behalve de Read/Write Coax zijn de afwijkende niveaus allen aan

gegeven in figuur 11 en wel in de volgorde: inactief/actief. Op

de Read/Write Coax komen we direct nog terug.

Het genoemde standaardniveau hangt samen met de configuratie van

de bus en de afsluitweerstanden.

Deze niveaus zijn:

inactief V = +1.27 V en I = 0 rnA

actief V = -1.73 V en I = 33 rnA

We zien dus dat de signalen op de bus geinverteerd aangeboden

worden. Dit is gebruikelijk in bussystemen!

De genoemde niveaus hoeven niet precies de opgegeven waarde te

hebben. De volgende afwijkingen zijn geoorloofd:

inactief V = +0.65 V tot +3.5 V

actief V = -0.50 V tot -3.5 V

De stroomsterkten hangen volledig af van de afsluitweerstanden,

de drive zelf heeft een hoge ingangsimpedantie. De afsluitweer

standen zijn zo klein om storingen op de bus zoveel mogelijk te

beperken.

De Read/Write Coax maakt geen gebruik van ginverteerde signalen.
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Het signaaLniveau op deze Lijn bedraagt ;n rust, d.w.z. aLs er

geen O.F. datasignaaL op de coax aanwez;g is, ongeveer 3.2 V.

Wanneer er weL een O.F. datas;gnaaL is, dan z;et het s;gnaaL er

ongeveer u;t zoaLs ;n f;guur 12.

,.~.V

t.~

_- ·0.'V
--4-----------t-------t'-- -- ~V

It••~

fi~ 12. Ret st~naal op de Read/Write ~oax.

O;t n;veau s;gnaaL mag ook weer bepaaLde afw;jk;n~en hebben n.L.

Laag V = -0.15 V tot +0.7 V

hoog V = +1.7 V tot +5 V

Hoe deze coax gestuurd wordt,;s n;et prec;es bekend. WeL ;s

zeker dat het een open coLlector ;s met een weerstandsnetwerkje

erachter (f;g 13). Ook ;s b;j metingen gebLeken, dat de ;mpedan

tie van de coax ongeveer 100 Ohm is.

fig 13. De drivers van de Read/Write Coax.
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We zien in figuur 11 ook, dat aLLe "ModuLe SeLect" Lijnen (9) en

aLLe "Gated Attention" Lijnen (9) op eLke drive zijn aangesLo

ten. Men kan met behuLp van een z.g. IndexbLok, dat aan de voor

kant in de drive gestoken wordt, een aantaL "Reed"-reLais bedie

nen (zie Lit.6 bLz.YB001), zodat maar 1 paar Lijnen met de disk

drive in verbinding staat. Op deze manier kan men het "Adres"

van een drive veranderen!

Tot sLot vermeLden we nog, dat de Read/Write Coax en de ModuLe

SeLected niet op de SIG connector zijn aangesLoten. Deze zitten

bij de "bus" waar de geLijkspanningen in zitten.

Daarnaast is er nog een derde "bus" met de 220 V wisseLspanning.

U ziet dit verduideLLijkt in bij Lage 3. U kunt deze figuur ook

terugvinden in Lit.6 bLz WF001.

Verder is in bij Lage 4 nog eens een Lijst gegeven van aLLe Lij

nen, die in de interne bus zitten en de connectoren, waarop ze

zitten (zie ook Lit.5 bLz WF002).

2.6 De signaaLpatronen op de interne bus.

Met behuLp van signaaLpatronen op de interne bus kunnen we de

disk drive een aantaL opdrachten Laten uitvoeren. Deze opdrach

ten zijn verduideLLijkt in de tijddiagrammen op de voLgende

bLadzijden. De tijden van de signaLen hierin zijn niet beLang

rijk, voor zover ze niet zijn aangegeven.

Ten eerste zijn er de opdrachten, die gebruikt worden bij het

in/uitschakeLen van de disk drive.

1 Power On Reset: Met behuLp van dit commando wordt aLLe Logica

in de drive gereset. Dit mag alleen gebeuren bij het opstar

ten van de drive.

2 Power On: Hierdoor wordt het Sequence-reLais bekrachtigd, de

motoren in de drive worden gestart. Automatisch worden dan de

koppen tot juist in het pack geschoven. Ze worden echter nog

niet "geLaden" d.w.z. ze bevinden zich nog ca. 0.5 cm van het

oppervLak van de disk. Daarna wordt er een kam met borsteLs
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door het pack bewogen, waardoor dit stofvrij wordt. Dit duurt

ongeveer 60 tot 90 sec. Wanneer de borsteLs weer uit het pack

zijn, dan worden de koppen "geLaden" door ze een keer in en

uit het pack te schuiven. De koppen "zweven" dan ongeveer 60

tot ~u mlcroinches Doven het oppervLak en de drive is "on Li

ne", d.w.z. gereed om te Lezen en te schrijven.

3 Power Off: Het "Sequence"-reLais vaLt af, de motoren in de

drive stoppen en de koppen worden uit het pack getrokken.

Naast deze drie opdrachten zijn er nog een aantaL opdrachten,

die gebruikt worden voor het besturen van de drive. In de tiJd

diagrammen van deze opdrachten ziJn geen spanningen aangegeven.

De signaLen voLdoen aLLen aan het standaardniveau (par. 2.5).

Oat wiL zeggen, dat de signaLen op de bus in feite geinverteerd

zijn aan de tijddiagrammen.

4 Seek: Met dit commando geeft men de disk drive opdracht, de

koppen van de ene cyLinder naar een andere te verschuiven.

Wanneer de drive hiermee kLaar is komt hij terug met een sig

naaL op de Lijn "Gated Attention".

5 Head Advance: Met behuLp van dit commando wordt het Head

register met een verhoogd. DitzeLfde effect kan bereikt wor

den met het "Seek" commando, echter dit duurt Langer.

6 Return to Zero: Dit commando geeft de drive opdracht de kop

pen in cyLinder 000 te plaatsen. Wanneer de drive hiermee

kLaar is komt hij terug met een signaaL op de Lijn "Gated At

tention".

7 Read: Met behuLp van dit commando wordt de op disk staande

D.F. data uitgeLezen en via de Head/Write Coax aangeboden.

Dit commando heeft een variabeLe tijdsduur n.l. net zoLang

aLs men wiL Lezen.

8 Write: Met behuLp van dit commando kan men het D.F. signaaL,

dat via de Read/Write Coax wordt aangeboden, wegschrijven op

de disk. Ook dit commando heeft een variabeLe tijdsduur n.l.

net zoLang aLs men wiL schrijven.

We zien, dat de "erase heads" Langer actief zijn als de "wri

te heads". Dit is nodig omdat deze fysisch "achter" de "wri-
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te heads" zitten, zodat ze pas na 18 usec de pLaats passeren,

waar de "write heads" zijn opgehouden met schrijven.

9 Reset SeLected Lock: Met behuLp van dit commando kan men d!

drive uit z'n "Locktoestand" haLen. Hij raakt in deze toe-

stand - aangegeven door de Lijn "Unsafe" - wanneer er foute

stuursignaLen aan de drive aangeboden worden, bijv tegeLijk

Lezen en schrijven (Readgate en Writegate) enz., of wanneer

er een hardwarefout in de drive optreedt. Voor de detecteer

bare touten verwijzen we naar Lit.3 bLz 11-1-4 en 11-1-5.

10 Reset Gated Attention: Wanneer de disk drive een "Seek" op

dracht of een "Return to Zero" opdracht heeft uitgevoerd, of

wanneer hij, na het opstarten of het verwisseLen van het disk

pack, weer "on Line" wordt d.w.z. de koppen zijn gereed om te

schrijven, dan wordt het "Gated Attention Latch" geset. Dit

Latch zorgt dan voor een signaaL op de Lijn "Gated Attention"

Het Latch wordt gereset door het commando "Reset Gated Atten

tion" of een nieuw "Seek" commmando.

Bij eLk van de hierbovenstaande commando's is het nodig om voor

at, en soms ook aaarna, ae "Status" liJnen van de drive te be

kijken om te zien of de drive zich niet in een "Locktoestand"

bevindt, of dat hij nog "Busy" is, enz.

2.7 HandLeiding bij het hanteren van de IBM databoeken.

In deze paragraaf wordt uitgeLegd hoe de IBM databoeken geco

deerd zijn en hoe men de, in deze boeken aangegeven, circuits

kan terugvinden in de drive.

We zuLLen aLLereerst de coderingen in de databoeken verkLaren.

Wanneer we het aLgemene bLokschema van de drive voor ons nemen

(zie bij Lage 1), dan zien we in deze figuur bLokken met coderin

gen zoaLs:

FU 050 (FU = Fi Le Upper)

FL 093 (FL = Fi l e Lower)

Deze codes sLaan op de bLadzijden in de databoeken, waar we de

Logica, die in zo'n bLok zit, terug kunnen vinden.
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Wanneer we nu zoln bladzijde (zie figuur 14) voor ons nemen, dan

zien we hierin een aantal input en outputlijnen. Bij elk van de

ze LiJnen is aangegeven:

- de benaming van de lijn

- de bladzijde waarnaar de Lijn verwijst.

- het spanningsniveau, als dat tenminste afwijkt van de

interne standaardnorm (0/+3 V).

- of de lijn geinverteerd is of niet (+ of -)

Wanneer we nu naar de circuitblokjes van fig 14 kijken, dan zien

we hierin aangegeven de functie van zoln blokje (zie fig.14 punt

a). Wat deze functies voorstellen ziet U in fig. 15.

7i~ 'J?) ~/'I-to~HI.5
~.$ "'"

-8-

-[J- ruiz

~
(7'c///A/DI'

/.J4,"~c,.... "' I'h
CIt!1A

1'"liV" Iy }fold

-- I---
19/f II~-

j

5:/o"4.",I.eI,_, .. /s

tG=
I

\ ,FIti' -Laye/'
I
i

fig 15. Verklaring tId functies vIe circuitblokje.
i
I

Ve r de r w0 r d t met be hu l'l van eend r i e hoe k j e a a n9 e 9 eve n , of e e n

lijn geinverteerd wordt i of niet (fig.14 punt b). Ook wordt de
"

plaats van de print, waar(t p het circuitblokje zich bevindt, ver
)

l

I
\
\
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meldt (fig.14 punt c) en het connectorpunt, waarop het signaal

aanwezig is (fig.14 punt d). Op deze laatste twee punten komen

we direct nog ter~g.

Verder wordt een lijst gegeven van de locaties en nummers van de

printen, die op de bladzijde zijn uitgetekend (fig 14 punt e),

en een lijst van de connectorpunten waar de outputlijnen op zit

ten (fig.14 punt f). Ook hierop komen we direct nog terug.

We hebben nu het blokschema met de verwijzingen naar de bladzij

den, waar deze logica in elementaire blokjes is weergegeven, ge

zien. Hiertussenin staat eigenlijk het logisch schema van bijla

ge 2. In dit schema zijn al deze elementaire blokjes compact

weergegeven op enkele paginals, zodat men gemakkelijker een 0

verzicht krijgt.

In dit schema wordt op bijna dezelfde manier verwezen naar lij

nen op andere bladzijden bijv. "e 72" wil zeggen, dat verwezen

wordt naar bladzijde e (rechtsboven in de hoek), lijnnummer 72.

Wanneer er geen verwijzing is opgegeven, dan wordt altijd ver

wezen naar de vorige bladzijde (bij inputs) of naar de volgende

bladzijde (bij outputs). Ook de informatie bij de circuitblokjes

is bijna hetzelfde. lie hiervoor ook bladzijde B (FD 102) links

on de r •

Wanneer we nu figuur 16 en 17 bekijken (zie lit.6 blz 11-6-1 en

11-6-2) dan zien we hierin, waar de verschlllende onderdelen

zich in de drive bevinden. We zien in figuur 17 bijvoorbeeld,

waar de twee "logica boards" A1 en A2 gerangschikt zijn. Dit

Z1Jn twee borden, waarop een aantal connectoren zitten, waarin

printen gestoken kunnen worden.

De eerste twee tekens van de plaatscoderingen in de circuitblok

jes (bijv. A2K4 of A1D2) slaan nu op deze twee borden. In het

logisch schema (bijlage 2) zijn deze eerste twee tekens wegge

Laten. Hier wordt op een andere wijze kenbaar gemaakt op welk

board het circuitblokje zich bevindt (via "notes").

Het tweede gedeelte van de plaatscoder1ngen slaat op de plaats,

waar de print in het board is ingestoken. Wanneer we n.l. zoln

board bekijken, dan zien we dat dit verdeeld is in allerlei vak-
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jes, aangeduid met een Letter-cijfer-combinatie (fig 18). Deze

Letter-cijfer-combinatie komt overeen met het tweede gedeeLte

van de pLaatscodering.

We zien, dat met de codering rechtsboven wordt begonnen en dat

naar Links met een Letter gecodeerd wordt en naar onder met een

cijfer. Dit is aLgemeen in de IBM disk! Board A2 maakt hierop in

zoverre een uitzondering, dat de Letters en cijfers 180 graden

gedraaid zijn!.

13" A~

- - .

~) IJ)

- - -
I I
•

I
I

f
I

;3oa rd 1J'2.

th 13...

-- -
RI 192 ~DA;o« 112

Verder is

fig 18. De Logicaborden A1 en A2.

het zo, dat een print aLtijd twee van deze vakjes in

besLag neemt, byv A2 en A3 op board A1, of 81 en 82 op board A2.

In de coderingen wordt aLijd aLLeen het bovenste vakje aangege

ven, d.w.z. op board A1 heeft de codering een even cijfer en op

board A2 een oneven.

Wanneer we nu twee van deze vakjes, waarop een print ;s gesto

ken, bekijken, dan zien we hierin een aantaL rijen met pennen

(fig 19).

We zien hierin weer dezeLfde codering aLs aL eerder vermeLdt

n.L. van rechts naar Links met Letters en van boven naar onder

met cijfers. 80vendien dient vermeLdt te worden, dat niet aLLe

pennetjes aanwezig zijn. In ae meeste gevallen z1jn alleen de
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pennetjes, die aangekruist zijn, aanwezig, de rest is weggela

ten. Op deze pennetjes nu slaan de coderingen bij de lijnen van

de circuitblokjes. #IJ c: IJ /I

/I
n
If

,
••

,.
""

• • • • •
" " • • •• • · " •
• " · " •• " • " •
• • · ~ •
• • • " •
• qJ: II •
• " •
• " • " •
• " • " •• " · " ·• " • • •
• · • • •

· • • •
• II I ·· " • " •
• • • " ·• • · • ·• II • • ·• • " •

• " •
" · " ·• " • " ·• " • " ·• " · " •

• " • " •
• • • · •
kl'N (;1'

fig 19. Het connectorvlak van een print.

In het logisch schema (bijlage 2) zien we verder de weerstanden

en conaensatoren van het rela;sgeaeelte van de drive. Deze zijn

aangebracht op de z.g. Edge-connectors (zie fig 17).

Hoe deze connectoren gecodeerd zijn z;et U in figuur 20.

P 13 c

· 0 • ..
· • · .,t.

0 0 · t:

• • • ol

<l>

· • • ~

• 0 0 I
· • · J

· • · .,(

3 II
fig 20. De Edge Connectors.
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U heeft nu aLLe informatie om signaLen en circuitbLokjes in de

disk drive en de databoeken op te zoeken!
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HOOFDSTUK 3 : DE I/O CONTROLLER M.B.V. EEN MICROPROCESSOR.
==========================================================

In Hoofdstuk 1 is aL gezegd dat, om de IBM 2314 Disk toeganke

Lijk te maken, de IBM controLLer vervangen moet worden door een

zeLf te bouwen controLLer. Van deze controLLer, die gereaLiseerd

lS met een microprocessor (8080), zaL in dit hoofdstuk de hard

ware besproken worden.

3.1 De eisen, die aan de controLLer gesteLd worden.

ALLereerst dient de zeLi te bouwen controLLer aLLe besturings

en controLeopdrachten te kunnen u1tvoeren, die de IBM controLLer

aankan.

Wat betreft de dataverwerking kunnen we andere eisen hanteren.

De IBM controLLer kan n.L. - weLiswaar in samenwerking met het

360 computersysteem (fig 1) - variabeLe recordLengtes aan, hij

kan sneL overschakeLen van Lezen op schrijven bijv hij kan eerst

het adres van een track Lezen en daarna overschakeLen op het

wegschrijven van data enz. Voor meer informatie hierover verwij

zen we naar Lit.4 bLz 1.7 e.v.

Voor onze zeLf te bouwen controLLer kunnen we andere eisen op

steLLen. De eenvoudigste opzet zou zijn, dat de controLLer een

bLok data uitLeest uit zijn eigen geheugen, de bytes omzet in

~","""tln'IAI,; .

.h'yf~

fig 21. Methode voor het schrijven en Lezen v/d Disk.
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een DoubLe Frequency signaaL en dit signaaL wegstuurt naar de

disk. Het eerste byte zou dan een synchronisatiebyte moeten zijn

en de Lengte van het bLok data zou geLijk moeten zijn het aantal

bytes dat er in een track kan. U ziet dit verduideLLijkt in fi

guur 21.

Echter we wiLLen de data ook kunnen controLeren op fouten. Daar

voor worden er bij geheugensystemen met een disk aLtijd twee by

tes met redundante informatie achter een bLok data gepLaatst.

Deze redundante informatie wordt dan berekend voLgens een zoge

naamde CRC-code (CRC = CycLic Redundancy Code). Bij het terugLe

zen van de data kunnen dan de eventueeL optredende fouten gede

tecteerd worden.

Dit CRC gebeuren zou men aLLemaaL door de processor kunnen Laten

uitvoeren, d.w.z. bij het schrijven op de disk zou de processor

van te voren de CRC-bytes kunnen berekenen, deze achter het da

tabLok pLaatsen en gewoon twee bytes meer wegschrijven naar de

disk. Bij het Lezen van de disk zouden deze bytes weer in het

RAM van de processor terechtkomen, waarna de processor ze zou

kunnen controLeren.

Er zijn tegen een dergeLijke opzet twee grote bezwaren. Ten eer

ste neemt het berekenen en controLeren van de CRC-bytes erg veeL

tijd in besLag en ten tweede is deze methode erg inefficient.

Wanneer iemand n.L. maar een paar bytes informatie op de disk

wiL wegschrijven, dan heeft hij daar een heLe track (7500 bytes)

voor nodig. Immers er is maar 1 index, waarop we het Lezen of

schrijven kunnen starten en daarna kunnen we nergens meer op

synchroniseren. Bovendien Ligt de processor tijdens het Lezen of

schrijven "pLat" - dit gebeurt onder DMA omdat de processor veeL

te traag is - zodat hij ook niet op bepaaLde informatieblokken,

die tussen de databLokken gepLaatst zijn, kan reageren zoaLs dat

in normaLe disk-systemen het gevaL is.

Om nu aan deze twee bezwaren tegemoet te komen, wordt het voL

gende gedaan.

De processor deelt, voordt hij een track naar disk wegschrijft,
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het weg te schrijven bLok data op in "segmenten" (fig. 22). Zoln

segment bestaat uit een gap (een aantaL bytes met "nuLLen"), een

synchronisatiebyte, een bLok met data en andere informatie, en
twee CRC-bytes.

DISk

fig 22. Het schrijven en Lezen v/d Disk in sectoren.

Tijdens het schrijven worden deze CRC-bytes door een extra stuk

je hardware berekent en achter het databLok van een segment weg

geschreven. Tijdens het Lezen van de track worden deze CRC-bytes

door datzeLfde stukje hardware gecontroLeerd. Het resultaat van

deze controLe (goed of fout) wordt in de vorm van een bitje op

gesLagen in een register. Wanneer de heLe track dan in het RAM

ingeLezen is en de DMA-cycLus beeindigd is, kan de processor,

door dit register uit te lezen, controleren weLke segment en er

goed/fout zijn.

Er is nu dus een systeem gecreerd, waarin met sectoren gewerkt

kan worden. WeLiswaar moet, om een sector van een track te be

schrijven, de geheLe track ingeLezen, veranderd en weer wegge-
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schreven worden, echter het resultaat is hetzeLtde aLs wanneer

men de sector rechtstreeks zou kunnen beschrijven zoaLs bijv.

bij een FLoppy-disk-systeem. Het zaL duideLLijk zijn, dat deze

methode extra tijd kost, echter, aLs men per sector wiL kunnen

lezen ot sChrijven, dan krijgt men te maken met zuLke grote

hardwareprobLemen, dat we deze extra tijd voor Lief nemen.

3.2 De opzet van de controLLer.

De aLgemen opzet van de controLLer is weergegeven in figuur 23.

Deze controLLer bestaat, zoaLs U kunt zien, uit een CPU en een

stuk geheugen, wat verder niet besproken zaL worden. Daarnaast

is er de hardware, die via de interne bus de communicatie met de

disk drive(s) moet verzorgen. Deze hardware kan gLobaaL opge

spLitst worden in twee gedeeLten, n.L. een gedeeLte, dat voor de

besturing en controLe van de drive(s) zorg draagt, en een ge

deeLte, dat het datatransport van en naar de drivels) voor zijn

rekening neemt.

Het eerste gedeeLte (voor de besturing en de controLe) wordt in

figuur 22 weergegeven door de bLokken "I/O kaart" en "Niveau

omzetters". Van deze twee kaarten - eLk bLok steLt een print

kaart voor - hoett alleen de kaart met de niveauomzetters ge

bouwd te worden. De I/O kaart is een reeds bestaande kaart, die

sLechts op enkeLe kLeine punten gewijzigd dient te worden.

Met behuLp van dit gedeeLte worden de signaaLpatronen op de in

terne bus gegenereert, die nodig zijn voor het besturen van de

disk drive (zie hfd.2 par 2.6). Ook worden de "terugmeLdLijnen"

van de disk drive gecontroLeerd op eventueLe fouttoestanden.

We komen hierop nog terug in par.3.3 en 3.4.

H~t tweede gedeeLte lvoor het datatransport), wordt in figuur 23

weergegeven met de bLokken "Serie/ParaLLeL", "Decoder" en "DMA".

Van deze kaarten - ook hier steLt eLk bLok weer een printkaart

voor - hoeft aLLeen de kaart "DMA" niet zeLf gebouwd te worden.

Deze DMA-kaart is nodig voor de dataopsLag in en het uiLezen uit

het RAM geheugen van de microprocessor. Deze is daar zeLf n.L te
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Langzaam voor, elke 3.2 usec wordt er een byte opgesLagen/uitge

Lezen! Dan zien we in dit gedeelte een Serie/Parallel-kaart. De

ze kaart dient, zoals de naam al zegt, voor de serie/parallel

transformatie van de data en andersom. Verder zit er op dele

kaart de hardware, die de data moet voorzien van, of controleren

op CRC-bytes. Dit gebeurt tijdens het datatransport zelf.

Verder zien we nog een Decoder-kaart. Deze kaart seLecteert een

van de maximaal vier aangesloten drives en herleidt uit het D.F.

signaal, dat van de drive komt, het serie-data-signaal en het

kLoksignaal. Verder zitten er op de kaart drivers, die bij het

schrijven op de disk, de coax naar die drive sturen.

Op de twee genoemde hardwaregedeelten zullen we in de volgende

paragrafen dieper ingaan.

3.3 Blokschema van de I/O kaart en de Niveauomzetters.

De I/O-kaart en de Niveauomzetters dienen om de signalen op de

interne bus te genereren of te controleren. Een blokschema hier

van ziet U in figuur 24.

We zien in deze figuur, dat de logica globaal bestaat uit twee

z.g. programmable Peripheral Interfaces (PPI's), die ons in to

taal 48 input/output-lijnen leveren. Deze PPI's worden gevolgd

resp. voorafgegaan door niveauomzetters, die het TTL signaal om

zetten in een "IBM"-signaal of andersom. Dit "IBM"-signaal vol

doet aan de standaardnorm, die in hfd.2 par 2.5 genoemd is

We zien echter in fig. 23 ook drie lijnen, die niet zijn uitge

rust met niveauomzetters. Dit zijn Lijnen, die afwijkende ni

veaus hebben t.o.v. de eerder genoemde standaardnorm. Bovendien

is het zo, dat er in geen geval een storing op een van deze drie

Lijnen mag optreden, omdat de drive anders zodanig van slag kan

raken, dat hij afgezet en opnieuw opgestart moet worden.

Oaarom zijn deze drie lijnen uitgerust met optocouplers en wor

den ze gestuurd door een speciaal circuitje.

Daarnaast is er een interruptmogelijkheid voor de lijnen "gated

Attention" en "Index".
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De ll]nen "Gated Attention" - hleraan kan men byv. zien, wanneer

de drive kLaar is met het verpLaatsen van de koppen - worden via

een kLein schakeLingetje geenabLed op de interruptbus. De Lijn

"Index" wordt geeenabLed, door de drive te seLecteren •.

We hebben nu in principe de hardware, die nodig is voor het be

sturen en controLeren van de disk drive(s).

3.4 De I/O-kaart en de niveauomzetters.

We zuLlen in deze paragraaf de hardware van de I/O-kaart en de

niveauomzetters behandeLen. Verder zaL er ook aandacht besteed

worden aan de verbindingskabeL van deze kaarten met de disk dri-

ve{s) • Schema's van deze onderdeLen kunt U vinden in de bijLa-

gen 5, 6, 7, 8 en 9.

De I/O-kaart is een reeds bestaande kaart, waarop zich 2 PPI's

(8255) bevinden. Daarnaast zijn er nog extra interruptfaciLitei

ten op aanwezig, die in ons gevaL niet gebruikt worden.

De kaart is sLechts op twee punten gewijzigd. Dit is aangegeven

in het schema van de kaart in bijLage 5. Verder dient er nog op

gemerkt te worden, dat de niet inverterende drivers (81LS95) op

deze kaart gebruikt worden.

De niveauomzetters op de niveauomzetterkaart (bijLage 6) zijn

gereallseerd met behuLp van twee poorten (1 TTL-poort en 1 CMOS

poort) en enkeLe weerstanden. Er is hierbij gebruik gemaakt van

een speciaaL CMOS-IC van RCA (CD 4010), dat zes niet inverteren

de drivers bevat, die aparte voedingsspanningen voor het in

gangs- en uitgangscircuit hebben.

Bij de TTL--->IBM niveauomzetters (fig 25) kunnen we met sLechts

2 poorten per niveauomzetter voLstaan (d.w.z. 6 niveauomzetters

......1i
+6.r:iv·

rJ.oV " I,

" JLm II5t?
oi/

~.,vDtI-

",P /'
t ~~t~o~ tco~OJO

-3,t) V

fig 25. De TTL--->lBM niveauomzetter.
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per 2 IC's). Er wordt h;erb;j gebru;k gamaakt van het feit, dat

het "omsLagniveau" van een CMOS-IC ongeveer op de heLft van de

voedingsspann;ng Ligt!

Voor de IBM--->TTL n;veauomzetters (f;g 26) hebben we naast twee

poorten ook nog twee weerstanden nod;g. Een van deze weerstanden

~R1) dient voor de afsLu;ting van de ;ngang, ;mmers een CMOS-IC

heeft een zeer hoge ;ngangs;mpedant;e. De andere weerstand (R2)

;s nodig omdat het CMOS-IC zijn u;tgang Lager aLs 0 V kan maken.

"SVOJl-' TTL.

" v-

k91/~"'C' ~.".. 7".
~ Wi',. OM Re.s~{

fig 26. De IBM--->TTL niveauomzetter.

In dat gevaL zou de TTL-poort via zijn input-beveilingings-diode

een "kortsLuiting" naar 0 V veroorzaken. Door de genoemde weer

stand wordt deze "kortsLuitstrooom" beperkt.

Verder zien we op de niveauomzetterkaart een speciaLe schakeLing

(fig 27), die de connectorpennen 26, 27 en 29 stuurt. Aan deze

pennen zijn Lijnen verbonden, waarop in geen gevaL storingen mo-

fig 27. SchakeLing voor de sturing van bepaaLde Lijnen.
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gen optreden. Deze lijnen zijn ook afgesloten met optocouplers.

De schakeling zorgt ervoor, dat er geen "Power On Reset" kan op

treden, wanneer de drive aan staat, d.w.z. wanneer de lijn "Con

trolled GND" actief (laag) is. Verder moet er, om op een van de

drie aangesloten lijnen een signaal te krijgen, een BCD getal

aangeboden worden. Dit vermindert de kans op storingen door pro

grammeerfouten en vergemakkelijkt het gebruik van port B, omdat

er hierop niet telkens een "offset"-woord meegegeven hoeft te

worden.

Dan zien we nog een klein schakelingetje (fig 28), dat de lijnen

"Gated Attention" in staat stelt een interrupt te genereren via

de 1/0 kaart.

fig 28. Enabelen van Gated Attention op de interruptbus.

De rest van de togica op de niveauomzetterkaart is nodig om de

verschillende voedingsspanningen te realiseren. Hier;n zit ook

een detector, die een lichtsignaal geeft, wanneer de voedings

spanningen voor de CMOS-IC's te hoog resp. te laag worden. Zo'n

fout kan n.l. in de disk drive desastreuze gevolgen hebben, om

dat dan de spanningen op de interne bus te hoog resp. te laag
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kunnen worden

Wanneer we nu de verbindingskabeL tussen de niveauomzetterkaart

en de disk drive bekijken (bijLage 7), dan zien we dat aLLe Lij

nen naar de drive afgesLoten worden met een RC netwerkje. Dit is

gedaan om storingen zoveeL mogeLijk te eLimineren. Bovendien

worden de spanningen op de interfaceLijnen verhoogd resp. ver

Laagd tot +3 en -3 V (dit Ligt nog binnen de maximaLe waarden,

die IBM hiervoor opgeeft). Deze spanningen bedroegen oorspronke

Lijk +1.27 en -1.73 V. De stoormarge wordt nu dus ook groter

(het omsLagnveau van de Logica in de disk drive Ligt ongeveer

op a V).

De Lijnen vanaf de drive worden aLLeen met een weerstand op de

niveauomzetterkaart afgesLoten. De drive heeft n.L. open coLLec

toruitgangen!

We zien dus, dat hier afgeweken wordt van de manier, waarop IBM

de drives stuurt (hfd.2 par 2.5). Wanneer we echter deze methode

zouden toepassen, dan zouden we veeL zwaardere drivers nodig

hebben, omdat IBM met veeL forsere stromen werkt. Dit zou weer

meer hardware op de niveauomzetterkaart ten gevoLge gehad heb

ben. Omdat we tot nu toe geen Last hebben gehad van storingen op

de verbindingskabeL, is er geen aanLeiding geweest om voor de

zwaardere drivers (d.w.z. de methode van IBM) te kiezen!

We wiLLen tot sLot van deze paragraaf nog opmerken, dat de 1/0

kaart en de niveauomzetters gemakkeLijk op 1 eurokaart hadden

gekund. Dit zou ons de connectorverbinding tussen deze twee

kaarten u;tgespaard hebben. Echter, de door ons gevoLgde werkwy

ze - aLhoeweL ze minder fraai is - kostte minder werk en omdat

het in dat stadium van het afstudeerproject nog niet eens zeker

was, dat de disk drive bestuurd zou kunnen worden door een eigen

controLLer, is er voor de gemakkelijkste en sneLste opLossing

gekozen.
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3.5 Blokschema van de Ser/Par-, de Decoder- en de DMA-kaart.

Met behulp van de Serie/Parallelkaart, de Decoderkaart en de

DMA-kaart wordt de data vanuit het geheugen van de processor

naar de disk getransporteerd of andersom. Een blokschema van dit

geheel ziet U in figuur 29.

Bij het schrijven op de disk zal de DMA-controller op de DMA

kaart bytes uit het RAM uitlezen en deze via de databus aanbie

den aan de Serie/Parallelkaart, die hiervan een z.g. Double Fre

quency signaal maakt, dat via drivers op de Decoderkaart naar de

disk drive gestuurd wordt. Bij het lezen van de disk verlooopt

dit proces precies andersom.

We zullen nu bij elk van de in fig 27 weergegeven functieblokken

een kLeine toeLichting geven:

1 Het RAM: Bij een schrijfactie op de disk staat de, weg te

schrijven, data klaar in het RAM (par 3.1). Bij een Leesactie

komt de, van disk gelezen, data in het RAM.

2 De DMA-controller: De DMA-controller zorgt voor het data

transport van het RAM naar de Serie/Parallelkaart en omge

keerd. Wanneer hij een bepaald aantaL bytes getransporteerd

heeft, dan stopt hij zijn DMA-actie. Hij wordt van te voren

geinitialiseerd door de processor.

3 De Adresselectie: Met behulp van de adresselectie wordt het

adres van het "Mode-register" en van "Buffer 2" bepaald. Er

zijn voor de rest geen andere register op de Serie/Parallel

kaart, die door de processor beschreven of gelezen kunnen

worden.

4 Controleblok 1: Dit blok zorgt ervoor, dat het "Moderegister"

en "Buffer 1" beschreven resp. uitgelezen kunnen worden door

de processor. Verder verzorgt dit bLok enkeLe functies (de

lays) aan het begin en einde van een DMA-cycLus en daarnaast

nog de handshake met de DMA-controller tijdens de DMA-actie

zelf.

5 Het Mode-register: In dit register wordt door de processor
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informatie ingekLokt voor de DMA-cycLus (op weLke drive er

geschreven of geLezen moet worden enz.) Ook kan de processor

met behuLp van dit register een DMA-request generen waarop

dan de Lees/schrij factie gestart wordt (na een "IndexpuLs").

6 ControLebLok 2: Dit bLok verzorgt de timing op de Ser/Par

kaart tijdens het Lezen en schrijven van de disk.

7 De TeLLer: De teLLer wordt teLkens aan het begin van een sec

tor gestart door ControLebLok 1. Wanneer hij net zoveeL bytes

heeft geteLd aLs er bytes in een sector gaan, dan genereert

hij een meLding.

8 De PuLsgenerator: De puLsgenerator Levert de D.F.encoder een

puLsfrequentie van 5 Mhz. Dit is alleen nodig bij het schrij

ven op de disk.

9 Het ParaLLeL In/ParaLLeL Out Schuifregister: Wanneer er op de

disk geschreven moet worden, dan wordt er vanaf de databus

teLkens een byte in dit register ingekLokt en vervoLgens in

serie eruit geschoven (eerst het MSB enz.).

Wanneer er van de disk geLezen moet worden, dan wordt het se

rie datasignaaL, dat van de disk komt, door dit register ge

schoven. Om de 8 schuifsLagen staat er dus een byte op de pa

raLLele uitgangen. Dit kan dan worden overgenomen door een

ander register.

10 Buffer 2: Dit register is aLLeen actief aLs er van disk geLe

zen wordt. Het kLokt om de 8 schuifsLagen van het Par.In/Par.

Out Register de data hiervan in en zet dit byte op de databus

wanneer ControLebLok 1 daartoe opdracht geeft (tijdens een

I/O READ signaaL).

11 Het VergeLijkingsorgaan: Dit orgaan controLeert de uitgangen

van het Par.In/Par.Out Register op een bepaaLd byte (synchro

nisatiebyte) en meLdt dit. Dit synchronisatiebyte staat aL

tijd aan het begin van een sector. ALs in het databLok van

een sector toevaLLig ook zoln byte voorkomt, dan wordt dit

eveneens gemeLdt, echter ControLebLok 1 zorgt er dan voor,

dat dit geen gevoLgen heeft. Het vergeLijkingsorgaan is zoweL

bij het Lezen aLs schrijven van de disk actief.
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1l De CRC-Generator/Checker: Dit bLok wordt teLkens gereset

voor een sector. ALs er dan een synchronisatiebyte optreedt,

dan worden aLLe navoLgende serie-databits, zoweL bij het Le

zen aLs het schrijven van de disk, hierin gekLokt.

ALs er op de disk geschreven wordt, dan wordt, nadat het

Laatste databyte van een sector is weggeschreven, de inhoud

van de CRC-generator/Checker lhet 1b-bits CRC-woord!) hier

achteraan gestuurd.

Bij het Lezen van de disk wordt, nadat het Laatste bit van

het CRC-woord is ingekLokt, gecontroLeerd of de inhoud van

CRC-Generator/Checker geLijk is aan nuL (d.w.z. er is geen

tout opgetreden!). Het resuLtaat van deze controLe wordt in

een schuifregister gekLokt.

VervoLgens wordt de CRC-Generator/Checker gereset, totdat het

synchronisatiebyte van de voLgende sector zich aanmeLdt.

13 Het CRC-schuifregister: Dit register wordt aLLeen gebruikt

bij het Lezen van de disk. Hlerin wordt n.L. teLkens, wanneer

de CRC-Generator/Checker een sector heeft gecontroLeerd, het

resuLtaat van die controLe opgesLagen in de vorm van een bit

je. Na de Leesactie bevat dit register dus net zoveeL bitjes

aLs er sectoren in de track zitten (max 32).

14 Buffer 1: Met behuLp van dit buffer kan de processor na een

Leesactie het CRC-schuifregister uitLezen en op deze manier

controLeren of aLLe sectoren goed waren of niet. Dit uitLezen

gebeurt in 8 sLagen, waarin teLkens 4 bit worden uitgeLezen.

15 De SchakeLaar: De schakeLaar wordt gebruikt om, bij het

schrijven op de disk, de inhoud van de CRC-Generator/Checker

(het CRC-woord!) achter het databLok van een sector te kunnen

pLakken.

16 De D.F.Encoder: De D.F.encoder transformeert, bij het schrij

ven op de disk, het ser;e-datasignaaL (met de CRC-bytes) om

tot een z.g. DoubLe Frequency SignaaL (hfd.2 par 2.2).

17 De DemuLtipLexer: De demuLtipLexer kan zijn ingangssignaaL

(D.F. data) verdeLen over maximaaL 8 kanaLen. Hiervan worden

er maar 4 benut.
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18 De Drivers: De drivers sturen de coax-kabeL(s) naar de disk

drive(s). De disk drive schrijft de data, die hij hierop bin

nenkrijgt rechtstreeks weg.

19 De Comparatoren: De comparatoren dienen om het D.F. data

signaal, dat bij het Lezen door de disk geLeverd wordt, om te

zetten in een TTL-spanningsniveau. Ook worden u;tsLingenrin

gen in dit signaal geelimineerd.

20 De MultipLexer: De muLtiplerer kan een van maximaaL 8 kanaLen

doorschakeLen naar de D.F. Decoder. Hiervan worden er echter

maar 4 gebruikt.

21 De D.F. Decoder: Deze decoder Levert ons uit het D.F. signaal

een serie-datasignaaL en een kLoksignaaL. De decoder dient

hiertoe aLLerLei afwijk;ngen in het toegevoerde D.F. signaaL

op te kunnen vangen (geen spanningsafwijkingen!).

In het hierbovenstaande is een korte schets gegeven van wat de

versch,llende blokken in fig 29 doen. In de voLgende paragraaf

zullen we dieper op de hardware zeLf ingaan.

3.6 Schema van de Ser/Par-, Decoder- en DMA-kaart.

In deze paragraaf zuLLen we de hardware van de Ser/par-, de De

coder- en de DMA-kaart behandeLen. Ook zaL er, hoeweL dit niet

onder de genoemde kaarten vaLt, nog iets gezegd worden over het

RAM.

Schema's van deze kaarten kunt U terugvinden in de bijLagen 10,

11, 12, 13 en 14. De timing van de verschiLlende signaLen op de

ze kaarten wordt behandeLd in een voLgende paragraaf.

1 Het RAM: Er bestaan 2 versch,llende soorten RAM-kaarten, die

beiden in onze controLLer gebruikt kunnen worden, n.L. een

statische en een dynamische RAM-kaart.

De kaart met het statische RAM heeft, wat betreft het schrij

ven hi erin, een "latch"-karakter, d.w.z. de data op de data

bus wordt pas ingeklokt, wanneer het MEM.WRITE s;gnaal weer

laag wordt, ongeacht hoeLang dit duurt.

De kaart met het dynamische RAM, daarentegen, zaL de data op
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de databus een bepaaLde tijd, nadat ME~.WRITE hoog is gewor

den inkLokken. Deze tijd kan varieren van 0.3 tot 0.7 usee.

De lengte van het MEM.WRITE signaal heeft hierop dus geen in

vLoed.

Dit is beLangrijk voor de timing op de Ser/Par-kaart, wanneer

er van disk geLezen, d.w.z. in RAM gesehreven, wordt!

2 De DMA-eontroLLer: De DMA-eontroLLer (8257) op de DMA-kaart

(bijLage 11) dient voor het datatransport van het RAM naar de

Ser/Par-kaart en omgekeerd.

Wanneer we deze kaart bekijken, dan zien we hierop, naast de

DMA-eontroLLer nog een PPI (8255) met nog wat Logiea. Dit ge

deeLte wordt niet door ons gebruikt. Verder zien we in deze

bijLage ook, dat er een kLeine wijziging is aangebraeht.

Deze wijziging is nodig omdat de kaart, wanneer we ze op de

"normaLe" manier zouden gebruiken, niet sneL genoeg is. De

gebruikte DMA-eontroLLer heeft n.L. de mogeLijkheid om per

byte of in een z.g. "burst mode" te werken. Wanneer hij per

byte werkt (de "normaLe" manier!), dan zijn er per byte min

stens 6 kLokeyeLi nodig (zie fig 30). Hierbij komt dan nog

I tiRU It ., If DRO'l " .el'....
/ HAC) I' ,••1 'f OAO'I II "Ill kl'''.

wa.c'" I cJ (Iv 5

JJnl? ~ C'o""lrv/j,;

I'" ''rvs t'l.

II l .L I,
Oy Tt! -l>

/nodI'

fig 30: DMA Operation State Diagram.
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een deLay, die bij het aanvragen van de DMA ontstaat, en nog

eventueLe wachtcycLi van het geheugen.

Omdat de op deze manier benodigde tijd (min 2.9 tot 3.3 usec)

te Lang is, zaL de DMA-controLLer in ons gevaL de "burst

mode" moeten werken (er is dus continue een DMA REQUEST!).

Er zijn dan maar 4 kLokcycLi per byte nodig pLus nog eventue

Le wachtcycLi van het RAM. Met behuLp van deze wachtcycLi

kunnen we de DMA-controLLer ook synchroniseren. Immers, de

Ser/Par-kaart kan de DMA-controLer suggereren, dat het RAM

nog een wachtcycLus nodig heeft, terwijL dit in feite aL Lang

kLaar is. De DMA-controLLer zaL dan wachten, zoLang aLs de

Ser/Par-kaart dit vraagt.

3 De AdresseLectie: De adresseLectie dient om het I/O-adres

van de Ser/Par-kaart te bepaLen (zie bijLage 11). ELk oneven

adres van 8 bits kan worden gekozen.

4 ControLebLok 1: Met behuLp van dit bLok kan het Mode-regis

ter beschreven en het CRC-register m.b.v. Buffer 1 uitgeLezen

worden. Dit gebeurt d.m.v. de signaLen m2, m3 en m4 (fig 31).

Verder vervuLt dit bLok nog enkeLe functies aan het begin en

einde van de DMA-cycLus. Wanneer n.L. het bit DMA SELECT in

het Mode-register wordt ingekLokt, dan heeft dit ca 60 usec

Later een DMA REQUEST tot gevoLg. De processor kan in deze

tijd nog enkeLe instructies uitvoeren. Ongeveer 5 usec, nadat

de DMA- actie is gestart (DMA BUSY), wordt de reset (mO) van

bepaaLde registers inactief.

TensLotte verzorgt dit bLok ook nog de handshake met de DMA

controLLer, die zoaLs we zagen in de "burst mode" werkt. Wan

neer de DMA-controLLer, bij het schrijven op de disk, een by

te weg wiL schrijven in het Par In/Par Out Register (bijLage

11), dan zaL de BUSY actief worden zodra er een I/O WRITE

{=OUT) puLs komt. Immers, FLip-FLop 2 (fig 31) wordt gereset,

d.w.z. BUSY wordt actief. Zodra het Par In/Par Out Schuifre

gister het vorige byte verwerkt heeft, wordt FLip-FLop 2 ge

set, d.w.z. BUSY wordt inactief. Het genoemde register kLokt
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dan het nieuwe byte in en de DMA-controller gaat het volgende

byte uit het RAM ophalen.

Bij het lezen van de disk wordt hetzelfde principe toegepast.

Wanneer de DMA-controller n.l. een 1/0 READ (= IN) genereert,

dan wordt de BUSY weer actief, omdat Flip-Flop 1 wordt gere

set. Wanneer er een nieuw byte in Buffer 2 wordt ingeklokt,

dan wordt Flip-Flop 1 geset, d.w.z. BUSY wordt inactief en

kan de DMA-controller het nieuwe byte uit Buffer 2 in het RAM

opslaan.

We zien verder ook nog een "Time Out" in deze schakeling.

Wanneer de Ser/Par-kaart "vast" komt te zitten, omdat er bij

voorbeeld geen data vanaf de disk komt, dan wordt de BUSY van

de kaart automatisch na 30 msec gedisabled.

5 Het Mode-register: In dit register (fig 32) wordt door de

processor informatie ingeklokt voor een DMA-cyclus. Deze in

formatie bevat 3 selectiebits, d.w.z. er kunnen maximaal 8

.()IUIVJ
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fig 32: Het Mode-register.

drives geselecteerd worden. Verder is er nog een SCHRIJF/LEES

DISK-bit en een DMA SELECT-bit. Met dit laatste bit wordt de

DMA-actie gestart. Dit gebeurt nadat er een "Indexpuls" van

de disk is ontvangen.

Tenslotte is er nog een RESET-bit. Hiermeee kan de Ser/Par

kaart gereset worden.

6 Controleblok 2, de Teller en de Pulsgenerator: Deze 3 blok-
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ken verzorgen de timing van de Ser/Par-kaart tijdens het le

zen en schrijven van de disk (fig 33).

Bij het schrijven op de disk worden alle benodigde signalen

afgeLeid uit de door de pulsgenerator afgeleverde frequentie

van 5 Mhz. Bij het lezen van de disk worden deze zeLfde sig

nalen gegenereert uit de klokfrquentie, die de D.F. Decoder

Levert (ook 5 Mhz). De pulsen uit deze decoder worden eerst

aan een One-Shot toegevoerd, die er mooie pulsen met een vas

te Lengte van maakt. Deze One-Shot is niet in fig 33 opgeno

men (zie hiervoor bijlage 11).

De frequentie van 5 Mhz wordt, zowel bij het schrijven als

bij het lezen van de disk, toegevoerd aan een z.g. "bit"-tel

Ler (zie fig 33). De Carry van deze teller Levert om de 3.2

usec een puLs at, .d.w.z. precies de tijd, waarin er een byte

getransporteerd wordt.

De "TeLler" begint te lopen (LOAD wordt laag), wanneer er een

synchronisatiebyte aan het begin van een sector gemeLd wordt.

Een bepaald aantal bytes later geeft hij d.m.v. z'n carry een

meLding, ten teken, dat de sector (op de CRC-bytes na!) voor

bij is.

Verder zien we in figuur 33 nog een aantal Flip-Flops.

Hiervan wordt Flip-Flop Z laag, wanneer het synchronisatieby

te van de eerste sector gemeld wordt. Op dat moment zal, bij

het Lezen van de disk, het eerst byte in het RAM ingeklokt

worden. Deze Flip-Flop blijft verder laag totdat de Ser/Par

kaart gereset wordt.

De uitgang van Flip-Flop X wordt telkens laag, als het syn

chronisatiebyte van een sector optreedt. De uitgang wordt

weer hoog, nadat de CRC-bytes van de sector voorbij zijn,

d.w.z. 2 bytes nadat de Teller een carry gegenereert heeft.

FLip-FLop T Levert hetzelfde signaal als Flip-Flop X maar dan

met 1 kLokperiode vertraging.

FLip-FLop Y tensLotte wordt laag, wanneer de databits van een

sector voorbij zijn, d.w.z. wanneer de Teller een carry le

vert. Twee bytes later wordt hij weer hoog. Deze twee bytes
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komen overeen met de CRC-bytes.

Het precieze verLoop van aL deze signaLen kunt U vinden in de

tijddiagrammen van de voLgende paragraaf.

7 Het Par In/Par Out Schuifregister, Buffer 2 en het vergeLij

kingsorgaan: Het Par In/Par Out Schuifregister kLokt, bij

het schrijven op de disk, de databytes paraLLeL vanaf de da

tabus in en schuift deze dan in serie eruit (fig 34). Bij het

Lezen van de disk worden dedatabits er in serie ingeschoven,

er wordt dan niets paraLLeL ingekLokt. In beide gevaLLen is

dus er op bepaaLde momenten een byte op de paraLLeLLe uitgan

gen zichtbaar dat "naar boven" wordt weggeschoven.

Het VergeLijkingsorgaan vergeLijkt de uitgangen van het

sChuifregister met een bepaaLd byte en geeft een meLding (fa)

wanneer de vergeLijking kLopt.

Buffer 2 wordt aLLeen gebruikt bij het Lezen van de disk en

kLokt dan om de 8 kLokperiodes een byte, dat op de uitgangen

van het schuifregister staat, in. Er moet dan weL gezorgt

worden, dat dit precies op het goede moment (niet 1 sLag eer

der of Later!) gebeurt. Dit inkLokken gebeurt m.b.v. de sig

naLen CK, G1 en G2 (zie fig 34). De uitgangen van het buffer

worden geenabLed door de signaLen M en N. In gedisabeLde toe

stand zijn deze uitgangen 3-state!

8 De CRC Generator/Checker, de SchakeLaar en de D.F. Encoder:

Dit gedeeLte van de Ser/Par-kaart dient om de seriedata te

I

~ta Itrk.~~

0. ~ EIHolJI,r

b 't3I
IS

Ole- &~", t'~{()r /t"J,(II(lur

~

K+

fig 35: De CRC Generator/Checker, de SchakeLaar
en de D.F. Encoder.
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voorzien van of te controLeren op CRC-woorden (fig 35). De

D.F. Encoder transformeert bij het schrijven op de disk de

data om tot z.g. DoubLe Frequency Data (hfd.2 par 2.2).

De CRC-Generator/Checker bestaat uit 1 IC (8503). Wanner het

synchronisatiebyte van een sector gemeLd wordt, dan wordt de

reset hiervan inactief. VervoLgens worden aLLe serie-databits

erin geschoven.

Wanneer er op disk geschreven wordt, dan zaL, nadat het Laat

ste databit van een sector erin zit, de inhoud van de 8503

(het CRC-woord!) m.b.v. het signaaL SHIFT RIGHT en de Schake

Laar achter deze databits aan geschoven worden. Oaarna wordt

de 8503 weer gereset totdat het synchronisatiebyte van de

volgende sector optreedt.

Bij het Lezen van de disk worden ook de CRC-bits van een sec

tor in de 8503 ingekLokt. Wanneer het Laatste CRC-bit is in

gekLokt, dan moet de inhoud van de 8503 (aLs er tenminste

geen fout zit in de binnenkomende seriedata) geLijk zijn aan

nul. Dit wordt kenbaar gemaakt via het signaaL ALL ZEROS. Dit

signaaL wordt, ter overbrugging, ingekLokt in een FLip-FLop.

Daarna wordt de 8503 weer gereset tot de voLgende sector.

9 Het CRC-schuifregister en Buffer 1: Wanneer bij het Lezen

van de disk het Laatste CRC-bit van een sector in de CRC-Ge-

1112 /r1:Z

Clock./3 '" ,.f~Jt'1

f',yof,,,,:) vil/~r.~", P(t>6r)
I'ro C~sr;D""
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{'lode JII
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I
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J
(
i

I
I

)
!
i
r

1M.

fig 36: Het

Do
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nerator!Checker is ingekLokt, dan zaL de inhoud hiervan, als

aLLes goed is, geLijk zijn aan nuL. Dit wordt via het signaaL

ALL ZEROS kenbaar gemaakt. Dit signaaL wordt nu m.b.v. KLok A

(zie fig 36) ingekLokt in het CRC-schuifregister. Na een DMA

actie zitten er dus net zoveeL bits in dit register aLs er

sectoren geLezen zijn.

Het uitLezen van het register gebeurt, na een DMA-cycLus,

door de processor, die dan op deze manier kan bepaLen, weLke

sectoren er goed of fout zijn. Dit uitLezen gebeurt in 8 sLa

gen waarin teLkens 4 bit tegelijk worden uitgeLezen. Het CRC

schuifregister bestaat n.L. uit 4 schuifregisters van 8 bit

(2 registers per IC), er zijn dus 4 uitgangen!

Tijdens dit uitLezen wordt de inhoud van het register in Buf

fer 1 ingekLokt en tegeLijkertijd wordt het register 1 pLaats

verder geschoven. Via Buffer 1 worden de 4 bits op de databus

geenabLed, wanneer het I!O-adres van dit buffer aangestuurd

wordt.

De reset van het schuifregister wordt inactief, wanneer het

synchronisatiebyte van de 1e sector gemeLdt wordt, en hij

wordt actief, aLs de Ser!Par-kaart gereset wordt.

10 De DemuLtipLexer en de Drivers: De demuLtipLexer dient om,

bij het schrijven op de disk, het signaaL te kunnen verdeLen

over een aantaL (max 8) drives. Omdat er maar 4 drivers zijn

wordt dit aantaL beperkt tot 4! Uitgangen van de demuLtipLex

er, die niet gesLecteerd zijn, zijn aLtijd hoog.

De drivers sturen, bij het schrijven op de disk, de coaxkabeL

naar de disk. Op deze kabeL, die aan de kant van de drive met

ongeveer 100 Ohm naar +3.2 V is afgesLoten, zaL dan het D.F.

SignaaL zichtbaar zijn met spanningsniveaus van ongeveer 0 en

+4 V. Wanneer er niet op de disk geschreven wordt, dan zorgen

de drivers ervoor, dat de kabeL aan hun kant met 120 Ohm is

afgesLoten naar ongeveer +4 V.

De aLdus gereaLiseerde drivers sLuiten ongeveer aan bij de

drivers, die door IBM gebruikt worden (zie hfs.2 par 2.5).
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Het bLijkt in ieder gevaL mogeLijk, om op deze manier data

naar de drives te sturen. Bij het ontvangen van data worden

uitslingeringen in dit signaal (door de afsLuitingen van 110

3
I t u,
I '.... - .. -_..~

r
Y. Y. Vl V.

"S/3CP IF)

C /J " lH .. (;.,

J:l.J t't"
1J/7~S£'

S~HltyF Ii ,fFS C/S~

__+--+----+------...-- } SIi"E~ T N, IJ 110 ~

17. /. t:J. I.

fig 37: De DemuLtipLexer met de Drivers.

Ohm) redeLijk goed onderdrukt. Het ontvangen signaaL is onge

veer vergeLijkbaar met het oorspronkeLijk, door de IBM con

troLLer ontvangen, signaaL.

11 De MuLtipLexer en de Comparatoren: De comparatoren maken, bij

het Lezen van de disk, van het door de disk geLeverde signaaL

een TTL-signaaL. Het omsLagniveau van de comparator kan inge

steLd worden tussen a en +5 V (zie fig 38). Het meest gunsti

ge niveau bLijkt ongeveer tussen 1.2 en 1.7 V te Liggen.

Omdat er geen grote uitsLingeringen in het signaaL op de coax

voorkomen is deze insteLLing niet erg kritisch. Daarom ook is

er geen hysterese in de comparatoren ingebouwd!
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fig 38: De MuLtipLexer met de Comparatoren.

De muLtipLexer schakeLt een van maximaaL 8 kanaLen door. Om

dat er maar 4 comparatoren zijn, kunnen er maximaaL ook maar

4 doorgeschakeLd worden.

12 De D.F. Decoder: Deze decoder Levert uit het, hem toegevoer

de, doubLe Frequency SignaaL een Separated DatasignaaL en een

Separated CLocksignaaL, dat echter een dubbeLe frequentie

heeft. U ziet dit verduldellijkt in fig 39. Een precies tijd

diagram van deze signaLen kunt U vinden in de voLgende para

9 ra a f •

Wanneer we fig 39 bekijken, dan zien we dat de One Shot "A"

aLLeen dient om de puLsen in het D.F. signaaL om te vormen

tot mooie puLsen met een vaste Lengte.

One Shot "8" zal telkens door een clockpuls (fig 39) gereset

en opnieuw getriggerd worden, een datapuLs wordt niet door
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hem " 9 e z i en". Wan nee r ern u e e n c l 0 c kp u l son t b r e e kt, dan z a l

hij, via de terugkoppeling, zichzelf triggeren. Op deze ma

kan de schakeling een ont~rekende clockpuls opvangen. Omdat,

wanneer hij zichzelf triggert, de periode iets Langer is als

normaal, zal de schakeling, wanneer ze begint met lezen, van

zelf in de pas gaan lopen, als er een aantal bytes met "nul

len" wordt aangeboden.

De One Shot "c" wordt getriggerd door "B". Wanneer er nu een

datapuls aanwezig is, dan wordt ook One Shot "0" getriggerd.

Oeze beide One Shots vormen, via de terugkoppeling naar "B",

een variabel "venster" waarbinnen "B" geen puls "ziet". In

deze periode moet een eventuele datapuls vallen.

In een eerdere uitvoering van de decoder was One Shot "0"

niet aanwezig, d.w.z. het "venster" werd alleen door "c" ge

vormd en had een vaste lengte. Als nu door afwijkingen in het

signaal een datapuls wat ver achter een clockpuls kwam, dan

viel deze gedeeltelijk buiten het "venster" en werd door "B"

aangezien voor een clockpuls. Omgekeerd was het zo, dat, wan

neer de clokpulsen was kort bij elkaar lagen (geen datapuls

ertussen), de laatste clockpuls gedeeltelijk in het "venster"

viel en zodoende voor een datapuls aangezien werd. Het was

niet mogelijk het venster zodanig in te stellen, dat geen van

beide fouten voorkwamen. Vandaar dat voor de oplossing met

het "variabele venster" gekozen is.

Oeze oplossing lijkt misschien niet optimaal echter we moeten

wel bedenken, dat de vertragingstijd van een One Shot tussen

de 30 en 35 nsec ligt en d'ie van een normale poort tussen de

10 en de 15 nsec. Omdat deze tijden relatief lang zijn in

vergelijking met de s;gnalen, die ermee bewerkt moeten wor

den, zal hiermee terdege rekening gehouden moeten worden.

De Flip-Flops in de schakeling dienen om het Separated Oata

signaal op vaste tijdstippen in te klokken en vast te houden

zodat het signaal overgenomen kan worden door andere logica.

One Shot "E" tens lotte Levert 2 korte pulsjes per puls, die

"B" afgeeft. Oeze pusljes <5 Mhz) worden door logica op de
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ser/Par-kaart gebruikt. Wanneer aLLes gesynchroniseerd is,

dan zaL de CRC-Generator/Checker, die tameLijk kritische

tijdvertragingen heeft {sommige weL tot 300 nsec!), juist

iets inkLokken tussen DBL CLockpuLs 1 en DBL CLockpuLs 2.

Deze puLsen Liggen n.L. aLtijd precies even ver uit eLkaar,

terwij L de DBL CLockpuLsen 2 en 3 niet aLtijd even ver uit

eLkaar hoeven te Liggen. Dit is afhankeLijk van afwijkingen

in het ingangssignaaL.

Wanneer De CRC-Generator/Checker niet gesynchroniseerd is,

dan zaL m.b.v. het signaaL "Lock" 1 puLs worden tegengehou

den. Daarna Loopt hij weL in de pas.

In het hierbovenstaande is de hardware van de Ser/Par-kaart, de

Decoderkaart en de DMA-kaart voLdoende behandeLd, om de schema's

in de bijLagen te kunnen begrijpen. Tijddiagrammen van de s;gna

Len hier;n kunt U vinden in de voLgende paragraaf.

3.7 De timing op de Ser/Par-, Decoder- en DMA-kaart.

In deze paragraat zuLLen de voornaamste aspecten van de timing

op de Ser/Par-kaart, de Decoder-kaart en de DMA-kaart worden be

handeLd. Deze timing kunnen we in twee gedeeLtes opspLitsen n.L.

de timing tijdens het schrijven op de disk en die tijdens het

Lezen van de disk.

Omdat de D.f. Decoder, die aLLeen tijdens het Lezen van de disk

gebru;kt wordt, een zeer kritische timing heeft, zaL deze apart

behandeLd worden.

1 De timing tijdens het schrijven van de disk.

Wanneer de DMA-controLLer op de DMA-kaart geprogrammeerd is,

en er komt een index, dan zaL de processor in een interrupt

routine springen. Hierin wordt eerst de processorstatus gered

op de stack en vervoLgens wordt het "Mode-register" geprogram

me e rd.

Ten gevoLge hiervan zaL er dan direct D.f. Data ("nuLLen")

aan de disk geLeverd worden. Verder zaL er ca 60 usec Later

een DMA REQUEST optreden. In deze tijd genereert de processor



77

via de I/O-kaart en de Niveauomzetters het eerste gedeeLte van

het "Write" commando (hfd.2 par 2.6) aan de drive (er moet dan

aL D.F. Data op de coax aanwezig zijn, anders geeft de drive

een foutmeLding). De drive schrijft vanaf dit moment de ont

vangen D.F. data ("nuLLen") weg op de disk. Nadat de 60 usec

verstreken zijn, zan de DMA-actie starten.

BepaaLde registers blijven echter nog een tijdje gereset, tot

dat de DMA-controLLer het eerste byte uit het RAM op de data

bus heeft staan. Een en ander is verduideLLijkt in de tijddia

grammen 11 en 12.

De DMA-controLLer zaL nu het, hem opgegeven, aantaL bytes (net

zoveeL aLs er in een track gaan) uit het RAM uitLezen en daar

na stoppen met de DMA-actie.

Wanneer de processor weer "master" is, wordt het tweede ge

deelte van het "Write"-commando aan de drive gegeven, waardoor

deze stopt met schrijven. VervoLgens programmeert de processor

het "Mode-register", waardoor ook de D.F. Data (op dat moment

"nuLLen") op de coax naar de drive verdwijnt (zie tijdd. 15).

Vervolgens wordt de processorstatus hersteLd en springt de

processor uit de interrupt routine.

De uitgeLezen bLok RAM staat nu op de disk.

Hoe de tijden van de signaLen op de Ser/Par-kaart zijn tij

dens de DMA-operatie zeLf, ziet U verduideLLijkt in de tijd

diagrammen 13 en 14. Hierbij zaL geen nadere toeLichting wor

den gegeven.

De timing van de handshake van de Ser/Par-kaart met de DMA

controller (8257) is weergegeven in tijddiagram 16. Wanneer de

DMA-controLler een byte uit het RAM uitLeest en in wiL kLokken

op de Ser/Par-kaart, danzaL deze kaart de BUSY hoog maken

totdat ze gereed is om het te ontvangen, d.w.z. wanneer het

vorige byte is weggeschreven. Het databyte bLijft in deze pe

iode op de databus staan.

Precies 200 nsec voordat het byte wordt ingekLokt op de Serl

Par-kaart, wordt de BUSY laag. Het byte bLijft dan door ver

tragingen in de DMA-controLLer nog minimaal 750 nsec op de bus
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staan. Dit is ruim voLdoende om het in te kunnen kLokken.

De DMA-controLLer haaLt daarna het voLgende byte op uit het

RAM en moet dan weer wachten.

Een vereiste hierbij is weL, dat de DMA-controLLer in de "Ex

tended Write" mode is geprogrammeerd, omdat hij anders aLLeen

maar reageert op de BUSY van het RAM en niet op die van de

Ser/Par-kaart. Deze komt dan te Laat (zie hiervoor de timing

diagrammen van de DMA-controLLer (8257) in de InteL databoe

ke n) !

2 De timing tijdens het Lezen van de disk.

ALs de DMA-controLLer geinitiaLiseerd is en er komt een index

dan zaL de processor weer in een interrupt routine springen.

Hierin wordt weer eerst de processorstatus gered op de stack

en daarna wordt het "Mode-register" gevuLd. Ten gevoLge hier

van zaL er na ongeveer 60 usec een DMA REQUEST gegenereerd

worden.

In deze periode kan de processor via de I/O-kaart en de Ni

veauomzetters het eerste gedeeLte van het "Read"-commando (zie

hfd.2 par 2.6) aan de drive genereren. Deze Levert dan vanaf

dat moment D.F. Data.

Nadat de 60 usec verstreken zijn, zaL de DMA-actie starten.

EnkeLe usec hierna zaL een resetsignaaL op de Ser/Par-kaart

inactief worden, waardoor de binnenkomende D.F. Data ook wer

keLijk geLezen gaat worden. U ziet dit verduideLLijkt in de

tijddiagrammen 17 en 18.

De DMA-controLLer zaL nu het eerst byte in het RAM wiLLen op

sLaan, echter dit wordt vertraagd (de BUSY bLijft hoog), tot

dat een synchronisatiebyte geLezen wordt. Het eerste, van disk

geLezen, byte is dus aLtijd het synchronisatiebyte van de eer

ste sector.

Wanneer het eerste byte eenmaaL geLezen is, dan zaL de DMA

controLLer het hem opgegeven aantaL bytes in RAM inLezen en

daarna stoppen met de DMA-actie.

De processor zaL dan het tweede gedeeLte van het "Read"-com

mando aan de disk genereren. Deze stopt hierdoor met het Leve-
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Data. Daarna zaL hij, via het "mode-register" de

stiLLeggen (zie tijddiagram 21). De track staat

91

ren van D.F.

Ser/Par-kaart

nu in het RAM.

De signaLen op de Ser/Par-kaart tijdens de DMA-actie zijn te

zien in de tijddiagrammen 19 en 20. Hierop zaL niet verder

worden ingegaan.

De timing van de handshake van de Ser/Par-kaart met de DMA

controLLer is weergegeven in tijddiagram 22. Ook hier werkt de

DMA-controLLer weer in de "extended Write" mode, omdat hij an

ders aLLeen maar de BUSY van de Ser/Par-kaart ziet en niet die

van het RAM (zie hiervoor de timingdiagrammen van de DMA-con

troLLer (8257) in de InteL databoeken). Het gevoLg hiervan zou

zijn, dat de MEM.WRITE puLs veeL te kort zou zijn.

Wanneer nu de DMA-controLLer een byte uit Buffer 2 wiL uitLe

zen, dan zaL de Ser/Par-kaart de BUSY hoog maken tot precies

200 nsec voordat er een byte in Buffer 2 wordt ingekLokt. Door

vertragingen in de DMA-controLLer zaL het echter minimaaL 750

nsec duren, voordat dit byte in RAM wordt weggeschreven. Het

bytr zaL daardoor zonder probLemen in RAM komen te staan.

Echter er treedt nu een moeiLijkheid op. We hebben immers ge

zien, dat de kaarten met het dynamische RAM geen "Latch"-ka

rakter hebben, ze nemen het byte op de databus over, een be

paaLde tijd, nadat MEM.WRITE hoog is geworden. Deze tijd kan

varieren van 0.3 tot 0.7. usec.

Omdat de DMA-controLLer zo sneL is, dat hij teLkens Langer

moet wachten aLs de genoemde tijd, dan zaL de data toch goed

in het RAM ingekLokt worden. Dit is verduideLLijkt in tijd

diagram 22.

Het is duideLLijk, dat het synchronisatiebyte van de eerste

sector nu niet meer het eerste maar het tweede ingeLezen byte

is. Door de DMA-controLLer 1 byte Lager voor te programmeren,

zaL het uiteindeLijke rewuLtaat toch hetzeLfde zijn.

3 De D.F. Decoder.

De D.F. Decoder dient om de ontvangen D.F. daa, waarin behoor

Lijke afwijkingen kunnen zitten (hfd.2 par 2.2) te decoderen.
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Deze afwijkingen moeten opgevangen kunnen worden en bovendien

hebben we graag, dat een "missing" clockpuls (tijddiagram 23)

kan worden overbrugd. Het overbruggen van meerdere "missing"

clockpulsen is niet zinvol, omdat dan de tussenliggende data

puls(en) ook fout zijn.

In tijddiagram 23 zien we hoe deze "missing" clockpuls wordt

overbrugd. Verder is in diagram 24 een "worst case" geval ge

tekend voor wat betreft de afwijkingen in het D.F. signaal.

Seide gevallen moeten volgens deze tijddiagrammen in theorie

opgevangen kunnen worden.

Een volgens deze tijddiagrammen afgeregelde decoder blijkt

ook in de praktijk slechts sporadisch de genoemde afwijkingen

niet te kunnen verdragen. Een tweede leesactie kan in zoln ge

val altijd uitkomst bieden.

De verdere timing van de signalen om het "Mode-register" te vul

len en het "CRC-schuifregister" uit te lezen (dit gebeurt door

de processor) Laten we hier achterwege.

We vermelden tenslotte, dat in de tijddiagrammen, waar nodig,

rekening is gehouden met de vertragingstijden van de IC's. Omdat

deze vertragingstijden in het algemeen zullen afwijken van de

waarden, die als "typical" worden opgegeven zullen deze tijddia

grammen minieme verschillen vertonen met de werkelijkheid.

3.8 Instructies voor het schrijven/lezen van disk.

Sij het schrijven en lezen van de disk zal van te voren het RAM

startadres en het aantal over te brengen bytes in de DMA-con

troller geprogrammeerd moeten worden. Dit ziet U verduidellijkt

in figuur 40.

Ook dient de Ser/Par-kaart gereset te worden. Dit gebeurt door

het RESET-bit in het "Mode-register" achtereenvolgens te setten

en te resetten (fig 41).

Wanneer er, nadat er een index ontvangen is, begonnen moet wor

den met het lezen ot sChrijven, dan moet eerst htj't "Mode-regis

ter" gevuld worden. In het te programmeren woord moet het DMASEL
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fig 40: Registers in de DMA-controller.
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fig 41: Het Mode-register.
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fig 42: Het CHC-schuifreyister.
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fig 43: Output registers op de I/O-kaart. 98
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fig 44: Input registers op de I/O-kaart.
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bit hoog en het RESET-bit Laag zijn. De andere informatie in het

woord ziet U in figuur 41. Ongeveer 60 usec na het inkLokken van

dit woord zaL de DMA-actie beginnen.

Wanneer de DMA-actie voorbij is, dan moet het DMASEL-bit gereset

worden. ALs er van disk geLezen is, dan wordt tevens in 8 sLagen

het "CRC-schuifregister" uitgeLezen. De informatie, die we dan

achtereenvoLgens krijgen, ziet U verduideLLijkt in figuur 42.

Hierin is N het nummer van de Laatst sector, die ingeLezen is.

ALs er bijvoorbeeLd maar 29 sectoren zijn, dan hebben de bits

N-29, N-30 en N-31 geen betekenis. Ze suggereren dan, dat de ge

noemde 3 (niet bestaande!) sectoren fout zijn!

Een aardigheidje, dat besList vermeLdt dient te worden is, dat

het mogeLijk is om de DMA-controLLer in de READ MEMORY mode te

programmeren en de Ser!Par-kaart in de LEES DISK mode (dit Le

vert hardwaretechnisch gezien geen probLemen op!!). Het aardige

hiervan is, dat dan, de van disk geLezen, data niet in RAM wordt

opgesLagen, maar dat weL het CRC-schuifregister op de Ser!Par

kaart gevuLd wordt. Op deze manier kunnen we een weggeschreven

track naderhand controLeren op CRC-fouten, zonder dat daarvoor

geheugenruimte nodig is!

De signaLen op de inwendige bus van de disk drive worden gegene

reerd met de register op de I!O-kaart. De betekenis van deze

registers en de bits hierin (deze steLLen meestaL een Lijn van

de inwendige bus voor) is weergegeven in fig. 43 en 44. De sig

naLen van de commando's aan de drive (hfd.2 par 2.6) worden door

het inkLokken van deze registers gereaLiseerd. Dit kan aLLeen,

wanneer de beide "commandregister" gevuLd zijn met de juiste

informatie (zie fig 43).

De woorden, die in deze registers ingekLokt moeten worden, zijn

gemakkeLijk uit deze commando's af te Leiden. We zuLLen hierop

dan ook niet verder ingaan.
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HOOFDSTUK 4 : DE SOFTWARE VAN DE CONTROLLER.----------------------------------------------------------------------------------------

In dit hoofdstuk zuLLen we de software behandeLen, die nodig is

om de controLLer de disk drive(s) te Laten besturen en contro

Leren. ALLereerst zaL echter de indeLing van de tracks bespro

ken worden.

4.1 De indeLing van de tracks.

Hoe een track is ingedeeLd, ziet U in figuur 45. Iedere track

bevat AANTSC (=26) segmenten van eLk SEGMNT (=288) bytes. Een

segment is weer opgebouwd uit een sector en een gap van resp.

SECTOR (=272) en SEGGAP (=16) bytes.

ELke sector bestaat uit een headerbLok, een datagedeeLte en twee

CRC-bytes. Het headerbLok (HEADER (=14) bytes) begint met een

synchronisatiebyte (SYNC = OFBH), gevoLgd door 3 bytes met het

adres van het sector (cyLinder, head, sector). De overige bytes

van het headerbLok kunnen worden gebruikt voor informatie over

de eigenaar van het sector, voor pointers naar andere sectoren

enz.

Het datagedeeLte bevat DATASC (= 256) bytes data en wordt ge

voLgd door de twee CRC-bytes. Wanneer een track in het geheugen

van de processor staat, dan is de inhoud van deze CRC-bytes niet

beLangrijk, omdat deze door de hardware bepaaLd/gecontroLeerd

wordt.

De sectoren worden gescheiden door een gap van SEGGAP (=16) by

tes. De Laatste sector wordt gevoLgd door een gap van SEGGAP +

TRCKGP (= 16 + 28) bytes.

Het is ook mogeLijk de track anders in te deLen.

We hebben immers in hoofdstuk 3 gezien, dat het synchronisatie

byte (zie par. 3.6, VergeLijkingsorgaan) en de Lengte van een

sector (zie par. 3.6, ControLebLok 2) veranderd kunnen worden.

Het veranderen van het aantaL bytes in het gap tussen de secto

ren gebeurt eenvoudig door de sectoren in het RAM verder uit
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eLkaar te pLaatsen.

Bij het veranderen van de trackindeLing dient U de voLgende pun

ten in de gaten te houden:

a Vanaf het eerst synchronisatiebyte worden er aLtijd

TRACKL (=7488) bytes op/van disk geschreven/geLezen.

Dit aantaL hangt samen met de omwenteLingssneLheid

en de datarate van de disk (en de variaties hierin!)

en mag absoLuut niet groter worden aLs 7540!!

b ELke sector moet beginnen met een synchronisatiebyte

(SYNC (=OFBH». Dit byte kan, zoaLs aL opgemerkt is,

in de harware verandert worden.

c In eLke sector worden SECTOR-3 bytes (= 269 bytes) na

het synchronisatiebyte de CRC-bytes verwacht. Dit

aantaL kan ook in de hardware verandert worden. De

indeLing van de sector is heLemaaL onafhankeLijk van

de hardware. Wanneer deze veranderd wordt, dan moe

ten ook aLLe variabeLen en constantes in de software,

die hiermee te maken hebben, veranderd worden.

d Het aantaL sectoren in een track hangt af van de

Lengte van een sector en het gap tussen de secto

ren. Het aantaL bytes in een track bedraagt nameLijk

maximaaL 7540.

Het aantaL sectoren kan maximaaL 32 bedragen, de

hardware (hfd.3 par 3.6, Schuifregister) is hierbij

de beperkende factor.

e De Laatste 14 a 15 bytes van een track, die wegge

schreven wordt, dienen nuLLen te zijn. Deze bytes

mogen in geen gevaL geLijk zijn aan het synchronisa

tiebyte omdat de hardware van de controLLer anders

denkt, dat er een nieuwe sector begint.

Wanneer U, bij het veranderen van de trackindeLing, aan deze

punten tegemoet komt, dan zuLLen er geen probLemen optreden.

U dient er weL op te Letten dat aLLe variablen en constantes,

die met deze indeLing te maken hebben, ook aangepast worden!!
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4.2 BLokschema van de software.

We kunnen de software, zoaLs U in figuur 46 kunt zien, verdeLen

in een aantaL verschiLLende Lagen.

Van deze Lagen zijn de twee onderste geprogrammeerd in "Assem

bLer". De routines hierin hebben n.L. te maken met de hardware

van het systeem en zijn vaak erg tijdkritisch. DergeLijke rou

tines kunnen beter in een Lagere taaL geprogrammeerd worden, om

dat men daar nauwer betrokken is bij de hardware en ook een be

ter inzicht heeft in de tijden, die de verschiLLende instructies

nodig hebben.

De routines in deze twee Lagen zijn verzameLd in het programma

DISK O.

De twee bovenste Lagen zijn geprogrammeerd in PLM. In de boven

ste Laag zitten een aantaL routines, die overeenkomen met de

routines, die ISIS II gebruikt, om sectoren van diskettes te

beschrijven en te Lezen. Onze controLLer zaL, om een sector te

beschrijven, weLiswaar eerst de heLe track moeten uitLezen, de

sector tussenvoegen en daarna de heLe track weer wegschrijven,

echter, wanneer de genoemde routines aangeroepen worden, dan

merken we daar niets van. Het enigste veschiL met het recht

streeks beschrijven van een sector is dat de routine, in ons ge

vaL, iets meer tijd in besLag zaL nemen.

De routines in de bovenste Lagen zijn verzameLt in de program

ma's DISK 1 en DISK 2.

In de voLgende paragrafen zuLLen we nu iets dieper ingaan op

de verschiLLende softwareLagen.

4.3 De "hardware" routines.

Deze Laag bevat routines om de hardware, die nodig is voor het

besturen en controLeren van de disk drive(s), in bepaaLde toe

standen te brengen. Verder zitten er routines in, die de sig

naaLpatronen van de commando's (hfd.2 par 2.6) aan de drive kun-
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nen genereren en die de terugmeldlijnen van de drive controleren

op fouten of andere meldingen.

U kunt deze routines terugvinden in het programma "Disk 0" (zie

bijlage 15>-

- RINITD: Routine Initialiseer Disk Drive Interface.

Deze routine dient om de twee 8255's op de I/O-kaart (hfd.3

par 3.2) te initialiseren. Van de ene worden alle drie de

ports in "mode 0, output" geprogrammeerd en van de andere al

le drie de ports in "mode 0, input".

- ROSEL: Routine Select (Module).

Deze routine selecteert de module, die op adresplaats (H L)

gegeven is. Als op deze plaats een getal staat, dat hoger is

als 3 (alleen de modules 0 tm 3 kunnen geselecteerd worden!),

dan wordt er geen enkele module geselecteerd.

- RDDSEL: Routine Deselect Module.

Deze routine deselecteert alle modules, die eventueel geselec

teerd zijn.

- RSKCH: Routine Seek Cylinder Head.

Deze routine stuurt de koppen van de geselecteerde module naar

de cylinder, die op adresplaats (H L) gegeven is. Het Headre

gister in de module wordt gevuld met het Headadres, dat op

plaats (H L) + 1 gegeven is. Dit alles gebeurt m.b.v. het com

mando "Seek" (hfd.2 par 2.6).

- RHDADV: Routine Head Advance.

Deze routine verhoogd het headadres van de geselecteerde modu

le met 1 m.b.v. het commando "Head Advance" (hfd.2 par 2.6).

- RRCH: Routine Read Cylinder Head

Deze routine genereert de signalen van het commando "Read" aan

de geselecteerde module. Deze zal dan, zolang het commando

duurt, D.F. data leveren. In deze routines wordt een DMA-re

quest van de Ser/Par-kaart verwacht (hfd.3 par 3.8). De ge

noemde kaart zal dan de D.F. data omzetten en opslaan in het

RAM. Als de DMA-request afvalt (7500 bytes later), dan zal de

routine de module weer Laten stoppen met het uitlezen van de

disk.
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- RWCH: Routine Write Cylinder Head.

Deze routine genereert de signalen van het commando "Write"

(hfd.2 par 2.6) aan de geselecteerde module. Deze zal tijdens

dit commando de D.F. data op de coax wegschrijven op de disk.

Tijdens deze routine wordt een DMA-request verwacht van de

Ser/Par-kaart, die op dat moment de databytes van een blok RAM

op de coax zal gaan leveren. Als de DMA-request afvalt (na

7500 bytes), dan zal de routine de module Laten stoppen met

schrijven.

- RRESGA: Routine Reset Gated Attention.

Deze routine reset de lijn "gated attention" van de geselec

teerde module (hfd.2 par 2.6). Deze lijn geeft na een "Seek"

of "Return To Zero"-commando aan, wanneer de koppen op de ge

geven plaats zijn aangekomen.

- RRTZ: Routine Return to Zero.

Deze routine Levert de geselecteerde module de signalen van

het commando "Return to Zero" (hfd.2. par 2.6). Hierdoor zul

len de koppen verschoven worden naar cylinder 0, ongeacht in

welke cylinder de koppen stonden.

- RSLRES: Routine Reset Selected Lock.

Deze routine reset de geselecteerde module uit een "Locktoe

stand (zie hfd.2 par 2.6). De module kan in zoln toestand ko

men door foute stuursignalen of door bepaalde hardwarefouten

in de module zelf. In het laatste geval zal de module vaker in

deze toestand komen.

- RPWROR: Routine Power On Reset.

Deze routine geeft aan alle aangesloten modules het commando

"Power On Reset" (hfd.2 par 2.6). Dit mag alleen als alle mo

dules "uit" staan.

- RPWRON: Routine Power On.

Deze routine genereert de signalen van het commando "Power On"

(hfd.2 par 2.6). Hierdoor zullen de aangesloten drives een

voor een opstarten.

- RPWROF: Routine Power Off.

Deze routine verzorgt de signalen van het commando "Power Off"
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(hfd.2 par 2.6). ALLe aangesLoten moduLes zuLLen hierdoor uit

gezet worden.

- REGAl: Routine EnabLe Gated Attention On Interrupt.

Deze routine enabLed de Lijn "gated attention" van de, op a

drespLaats (H L) opgegeven, moduLe op de interruptbus (int 6).

ALs het getaL op deze pLaats groter of geLijk is aan 4 (aLLeen

de moduLes 0 tm 3 zijn aanwezig!), dan wordt er geen enkeLe

ligated attention" op de interrupt geenabLed.

- RDGAI: Routine DiasabLe Gated Attention On Interrupt.

Deze routine disabLed aLLe Lijnen "gated attention" op de in

terrupt.

- RCSTAT: Routine Check Status.

Deze routine controLeert de geseLecteerde moduLe op een aantaL

variabeLen (Lijnen). De te controLeren variabeLen moe ten in

reg A zitten «A) = var1 OR var2 OR var3 enz!!!!!).

ALs op een variabeLe gecontroLeerd wordt, dan moet geLden:

Busy, FiLe Unsafe, Seek Inc, End of CyL, Pack Change = Laag

On Line, Write Current Sense, Index = hoog

De zerofLag is geset aLs aan de bovengenoemde eisen is vodaan,

anders niet.

- RCMDS: Routine Check ModuLe SeLected (moduLe).

Deze routine controLeert of de, op adrespLaats (H L) gegeven,

moduLe ook werkeLijk geseLecteerd is. ALs de zerofLag geset is

dan is de opgegeven moduLe geseLecteerd, anders niet.

- RCMDDS: Routine Check ModuLe DeseLected.

Deze routine kijkt of aLLe moduLes gedeseLecteerd zijn. ALs de

zerofLag geset is, dan is dit inderdaad zo, anders niet.

- RCGA: Routine Check Gated Attention (moduLe).

Deze routine controLeert of de Lijn "Gated Attention" van de,

op adrespLaats (H L) opgegeven, moduLe hoog is. ALs de zero

fLag geset is, dan is dit zo, anders niet.

- RCCYL: Routine Check + CLear CyLinderaddressregister (cyL.).

Deze routine controLeer.t of het op adrespLaats (H L) opgegeven

cyLinderadres in het CAR-register zit. Daarna wordt ditzeLfde

CAR-register gereset. ALs de zerofLag geset is dan kwam de in-
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houd overeen met de opgegeven waarde, anders niet.

- RRESSP: Routine reset Serie/ParaLLeL-kaart.

Deze routine reset de Logiea op de Serie/ParaLLeL-kaart.

- RSTAWD: Routine Start Ser/Par-kaart in Write Disk mode.

Deze routine initiaLiseert de Ser/Par-kaart in de write-disk

mode. De moduLe die besehreven dient te worden moet op adres

pLaats (H L) gegeven worden. Ongeveer 60 usee na deze routine

voLgt er een DMA-request op kanaaL O.

- RSTARD: Routine Start Ser/Par-kaart in Read Disk mode.

Deze routine initiaLiseert de Ser/Par-kaart in de read-disk

mode. De moduLe die geLezen dient te worden, moet op adres

pLaats (H L) gegeven worden. Ongeveer 60 usee na deze routine

voLgt er een DMA-request voor kanaaL O.

voLgt ereen DMA-request voor kanaaL

- RSTOSP: Routine Stop Ser/Par-kaart.

Deze routine stopt de Ser/Par-kaart. Na 60 usee vaLt de DMA

request voor kanaaL 0 af.

- RCCRC: Routine Check CRC.

Deze routine Leest het CRC-sehuifregister op de Ser/Par-kaart

uit in 8 sLagen en bepaaLd daarbij of er seetoren fout zijn en

zo ja, weLke (zie hfd 3 par 3.8).

Op adrespLaats (H L) komt te staan of aLLe seetoren goed zijn

(true) of niet (faLse). In het Laatste gevaL komt er op adres

pLaats (H L)+1 en voLgende te staan of sector 1, 2, enz. goed

(true) of fout (faLse) is.

- RPDMA: Routine Programmeer DMA-eontroLLer.

Deze routine programmeert de DMA-eontroLLer voor het sehrijven

en Lezen van de disk (aLLeen kanaaL 0 wordt geprogrammeerd).

Op de pLaatsen (H L) en (H L) + 1 staat het startadres, d.w.z.

het eerste byte, dat ingeLezen of weggesehreven dient te wor

den. Op de pLaatsen (H L) + 2 en (H L) + 3 staat het aantaL te

transporteren bytes. Op de pLaats (H L) + 4 tensLotte staat of

het een Read Memory of een Write Memory aetie betreft.

De DMA-eontroLLer wordt aLtijd geprogrammeerd in de Extended

Write- en TerminaL Count Stop mode.
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We hebben nu aLLe routines behandeLd, die direct met de hardware

te maken hebben. Voor meer informatie verwijzen we naar het pro

gramma DISK a (zie bijLage 15) waarin deze routines verzameld

z i j n.

4.4 De test en de errorhandLer.

De test en de errorhandLer Liggen eigenLijk (zie fig 45) tussen

de 1e en 2e softwareLaag in. Enerzijds hebben de tests n.L. te

maken met de hardware zeLf, omdat er aan de disk drive signaLen

gegeven moe ten worden, die hem in een "Lock-toe stand" brengen.

De disk drive bevat n.L. Logica, die foute stuursignaLen detec

teert en die dan de drive in een "Lock-toestand" brengt.

Om nu deze Logica te kunnen test en moe ten er dus signaLen gege

nereert worden, die afwijken van de signaLen in de commando's,

die normaLiter aan de drive gegeven worden.

Van de andere kant maken de tests ook gebruik van de routines

uit de 1e Laag.

ALLe tests setten de zerofLag aLs de test goed is. ALs de test

fout is, dan wordt de zerofLag gereset. Verder bevat register A

dan het nummer van de test.

U kunt deze tests terugvinden in het programma "DISK a".
- Test 1.

Deze test seLecteert de moduLe opgegeven op adrespLaats (H L)

en controLeert dit.

- Test 2.

Deze test controLeert of de geseLecteerde moduLe "on Line" is.

- Test 3.

Deze test controLeert de geseLecteerde moduLe op "unsafe".

ALs de moduLe "unsafe" is, dan worden de vereiste acties on

dernomen om hem weer "safe" te krijgen (Reset SeLected Lock en

Return To Zero).

- Test 4.

Deze test controLeert de geseLecteerde moduLe op "busy". ALs

de moduLe na 800 msec nog steeds busy is, dan is de test fout,
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anders niet.

- Test 5.

Deze test controLeert de geseLecteerde moduLe op "Seek Incom

pLete". ALs er een "Seek IncompLete" toestand wordt gesigna

Leert, dan worden de vereiste acties ondernomen (Return To

Zero).

- Test 6.

Deze test controLeert het Headregister in de geseLecteerde mo

duLe. Eerst wordt het Headregister geLijk gemaakt aan nuL en

vervoLgens wordt er 20 maaL een Head Advance commando gegeven.

ALLeen bij de 20e maaL mag (en moet) er een "End of CyLinder"

meLding van de moduLe terugkomen.

- Test 7.

Deze test controLeert of de omwenteLingssneLheid van de disk

ongeveer kLopt. Deze moet tussen 24.5 en 25.5 msec Liggen.

De test is goed, aLs de indexpuLsen tussen de 22 en 28 msec

uit eLkaar Liggen. Er wordt maximaaL 30 msec gewacht op een

index. Dit aLLes kan moeiLijk nauwkeuriger, omdat er geen ti

mer in het systeem zit.

- Test 8.

Deze test controLeert de geseLecteerde moduLe op "pack change"

ALs er geen "pack change" is dan is de test goed, anders niet.

- test 9.

Deze test controLeert de geseLecteerde moduLe op "write cur

rent sense". De test probeert dan of de moduLe kan schrijven

of niet en of de Lijn "write current sense" dit ook juist

weergeeft.

Uit veiLigheidsoverwegingen worden de koppen eerst naar cyLin

de 202 gestuurd (deze cyLinder wordt niet gebruikt voor de op

sLag van data).

- Test 10.

Deze test controLeert het CAR-register in de geseLecteerde mo

duLe. ALLe voorkomende cyLinderadressen worden igekLokt en ge

controLeerd.

- Test 11.
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Deze test controleert of de lijn "gated attention" van de ge

selecteerde module goed werkt. Er wordt een opdracht "Return

To Zero" gegeven. Na maximaal 800 msec moet de lijn "gated at

tention" dan hoog zijn. Daarna wordt de lijn gereset met het

commando "Reset Gated Attention".

- Test 12.

Deze test deselecteert de modules en controleert dit.

- Test 13.

Deze test genereert een "seek incomplete" toestand bij de ge

selecteerde module. Eerst worden de koppen in cylinder 202 ge

plaatst en daarna wordt geprobeert de koppen nog eens 3 cylin

ders verder te schuiven. Omdat cylinder 202 de laatste is zal

er dan een "seek incomplete" toestand optreden. Deze wordt

door de test zelf weer opgeheven.

- Test 14.

Deze test genereert allerlei foutcondities waarbij de geselec

teerde module in een "unsafe" toestand (Lock-toestand) moet

komen. Deze condities zijn:

tegelijk lezen en schrijven.

lezen terwijl de "erase"-koppen actief zijn.

schrijven zonder dat de "erase"-koppen actief zijn.

schrijven met een gelijkspanning op de coax.

Door deze condities zal de geselecteerde module "unsafe" wor

den. Deze toestand wordt door de test zelf opgelost.

Uit veiligheidsoverwegingen worden de koppen eerst naar cylin

der 202 gestuurd (deze cylinder wordt niet gebruikt voor de

opslag van data).

Uit de hiebovengenoemde tests is een errorhandler geconstrueerd.

Deze errorhandler maakt gebruik van de tests 1, 2, 3, 4, 5, 11

en 12 d.w.z. hij controleert de "busy", "on line", "seek incom

plete" en "gated attention" lijnen. Daarnaast kijkt hij nog of

de selectie van de module goed verloopt.
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4.5 De "basis"-routines.

De z.g. "basis"-routines zijn routines, die eLk een enigzins af

geronde actie op de disk uitvoeren. Hierbij wordt gebruik ge

maakt van de "hardware"-routines, de tests en de errorhandLer

uit de vorige paragrafen.

De gebruiker van deze routines hoeft zich niet meer om de disk

te bekommeren, hij geeft de routine een veLd met informatie mee

en de routine Levert in datzeLfde veLd informatie terug. Bij het

aanroepen van de routines wordt verwacht, dat het adres van het

eerste byte van het veLd in registerpaar 8 C zit. Dit is zo ge

kozen om het aanroepen van de routines vanuit een PLM-programma

mogeLijk te maken.

Voor de routines RSEEK, RWRITE, RREAD, RREADA en RVERIF ziet het

genoemde veLd (TrackveLd genaamd) er uit zoaLs in fig. 47.

De routines RSTART en RSTOP gebruiken het veLd van fig. 48 (het

ModuLeveLd). Op de betekenis van de bytes in deze veLden komen

we zo dadeLijk nog terug. Verder is de indeLing van deze veLden

wiLLekeurig genomen. Deze is niet essentieeL.

- RSEEK.

Deze

door

(zie

202

routine vepLaatst de koppen naar het adres, aangegeven

de bytes "moduLe", "cyLinder" en "head" in het TrackveLd

fig. 46). ALs het opgegeven cyLinderadres hoger is aLs

of aLs het headadres hoger is aLs 19, dan voLgt er een

"Return To Zero".

De routine detecteert en hersteLt ook eventueLe foutcondities

in de disk. Het byte "disk foutvrij" geeft aan, of er zoln

conditie is opgetreden of niet, en zo ja, dan geeft het voL

gende byte aan weLke test dat er fout was. In dat gevaL mag

men niet aannemen, dat de koppen op de juiste pLaats staan!

Voor de rest worden er geen bytes in het TrackveLd gebruikt.

De heLe procedure duurt ongeveer 20 tot 140 msec, afhankeLijk

van het aantaL te overbruggen cyLinders. Wanneer er een andere

track in dezeLfde cyLinder gekozen wordt, dan neemt de routine
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sLechts enkeLe msec in besLag (er is dan geen verpLaatsing van

de koppen).

- RWRITE.

Deze routine beschrijft de track (TRACKL (=7488) bytes), waar

boven de koppen staan. Het eerste byte, dat weggeschreven

wordt, is het byte "sync" (zie fig 47). Dit byte moet geLijk

zijn aan het synchronisatiebyte (SYNC). Voor de eigenLijke

track wordt er eerst een gap (INXGAP bytes) weggeschreven.

Hiervoor worden de INXGAP (=40) bytes voor het byte "sync"

geLijk gemaakt aan O.

De track moet, voordat hij wordt weggeschreven op de disk,

zijn ingedeeLd zoaLs in par. 4.1 is aangegeven.

Op de pLaats "disk foutvrij" wordt weer vermeLd of er een

fouttoestand in de disk is opgetreden of niet en zo ja, dan

geeft het voLgende byte weer aan weLke test er fout was.

- RREAD.

Deze routine Leest de track (TRACKL (=7488) bytes), waarboven

de koppen op dat moment staan. ALLe bytes van het gap na de

index worden hierbij genegeerd. Het eerste byte, dat in RAM

opgesLagen wordt, is het synchronisatiebyte van de eerste sec

tor. Dit komt op de pLaats "sync" te staan.

Verder worden de CRC-bytes van de sectoren gecontroLeerd. Het

byte "crc-goed" in het TrackveLd geeft aan of aLLe sectoren

goed zijn of niet. In het Laatste gevaL geven de daaropvoLgen

de bytes aan of sector 0, sector 1, enz goed zijn of niet.

Het byte "disk foutvrij" geeft weer aan of er een fouttoe

stand in de disk is opgetreden of niet en zo ja, weLke test er

fout was.

De geheLe

afhankeLijk

- RREADA.

Deze routine doet hetzeLfde aLs de routine RREAD met dit ver

schiL, dat er sLechts 2 * HEADER (= 28) bytes geLezen worden,

i .p.v. de TRACKL (=7488) bytes in de routine RREAD.

Omdat in deze 2 * HEADER bytes het adres van de track staat
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kunnen we op deze manier controLeren of de koppen op de juiste

pLaats staan. Er kan echter geen hardware CRC-controLe pLaats

vinden omdat er hiervoor te weinig bytes worden ingeLezen.

De routine is in principe overbodig, omdat we ook met de rou

tine RREAD kunnen controLeren of het adres , waarop de koppen

staan, kLopt. Echter de routine RREADA heeft aLs voordeeL, dat

ze veeL korter duurt (5 tot30 msec) en dat ze veeL minder ge

heugenruimte nodig heeft. Immers aLLeen de eerste 92 bytes van

het TrackveLd worden gebruikt.

- RVERIF.

Deze routine doet ook hetzeLfde aLs de routine RREAD met dit

verschiL, dat de van disk geLezen data (TRACKL (=7488) bytes)

niet in het TrackveLd gepLaatst wordt. Omdat de Read/Write

Logica in de controLLer weL aLLe data Leest, wordt weL een

CRC-controLe uitgevoerd op deze data. Op deze manier kunnen

we na het wegschrijven van een track controLeren of aLLes ook

goed op de disk is terechtgekomen.

Dit zou in principe ook gaan m.b.v. de routine RREAD, echter

de routine RVERIF heeft aLs voordeeL, dat er van het TrackveLd

sLechts enkeLe bytes gebruikt worden. De "track" bLijft onge

schonden in het TrackveLd staan. Dit Laatste is beLangrijk,

wanneer een schrijfactie misLukt. De routine RREAD zou om deze

reden een extra TrackveLd nodig hebben.

De routine RVERIF maakt hierbij gebruik van de truck, die in

par 3.8 genoemd is (de DMA-controLLer wordt geprogrammeerd in

de READ MEMORY mode en de read/write-Logica in de READ DISK

mode).

- RSTART.

Deze routine controLeert weLke drives er aangesLoten zijn,

start ze en wacht dan tot aLLe aangesLoten moduLes "on Line"

zijn (time out = 3 min!).

Daarna wordt eLke aangesLoten moduLe voLLedig getest. Het Mo

duLeveLd (fig 48) geeft dan aan:

het nummer van de moduLe ("moduLe")

de cyLinder waarin de koppen zich bevinden ("cyL")
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het headadres ("head")

of de moduLe aangesLoten is of niet ("connected")

of hij "on Line" is of niet ("on Line")

of er een Pack Change is of niet ("pack change")

of aLLe test goed waren of niet ( ll disk foutvrij").

de eventueLe test, die fout ging (II nr foute test")

De geheLe procedure neemt ongeveer 3.5 min. in besLag.

- RSTOP.

Deze routine

formatie in

Line" worden

zet aLLe aangesLoten moduLes af en werkt de

het ModuLeveLd (fig 48) bij, d.w.z. de bytes

faLse.

in-
lion

- RTRANS.

Deze routine transporteert sneL een aantaL bytes door het ge

geugen van de processor.

Het adres van het eerste te transporteren byte zie in regis

terpaar B C, het "bestemmingsadres ll van dit byte zit in regis

terpaar D E en het aantaL te transporteren bytes / 16 zit op

de stack.

De routine wordt aLs voLgd door een PLM-programma aangeroepen:

CAL~ RTRANS(aantaL bytes/16,afkomstptr,bestemmingsptr);

De routine verpLaatst 128 bytes in ca. 1.3 msec.

Van eLk van de bovenstaande routines zou een fLow diagram ge

maakt kunnen worden echter, wanneer U het programma DISK 0,

waarin deze routines verzameLt zijn bekijkt, dan ziet U de rou

tines a.h.w. verdeeLd in "hoofdstukjes". Hieruit kan men gemak

keLijk de fLow afgeLeid worden.

4.6 Het Lees/Schrijf-track programma.

totaaL drie verschiLLende operaties op een track

Leest of schrijft een

ook de trackadressen.

de routines uit de vo-

Dit programma

compLete track

Het programma

rige paragraaf.

We kunnen in

uitvoeren:

(zie de procedure DISK 1)

en controLeert daarbij

maakt daarbij gebruik van
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- Lezen van de track.

De koppen worden m.b.v. RSEEK verpLaatst (aLs dat nodig is)

en daarna m.b.v. RREAD de track ingeLezen. Verder wordt

wordt het adres van de track gecontroLeerd en wordt er ge

keken of de sectoren op de juiste afstanden van eLkaar Lig

gen en of de CRC-controLe goed is verLopen.

- Schrijven van een track.

De koppen worden m.b.v. RSEEK verpLaatst (aLs dat nodig is)

en het trackadres wordt gecontroLeerd m.b.v. RREADA.

Daarna wordt de track in het TrackveLd op de disk wegge

schreven m.b.v. RWRITE. en tensLotte wordt de weggeschreven

track gecontroLeerd op CRC-fouten m.b.v. RVERIF.

- Het formatten van een track.

Omdat een niet-geformat disk pack geen trackadressen bevat,

is er dus ook een schrijfprocedure nodig, die na een seek

niet het trackadres controLeert. Dit doet deze operatie!

Voor de rest is de operatie geLijk aan het schrijven van

een track.

Het Lees/schrijf-track programma voert, bij het aanroepen ervan,

een van deze drie opreaties uit. ALs er een fout optreedt (een

fout in de disk drive, een CRC-fout of een adres-fout) dan vindt

er maximaaL 10 keer een hernieuwde poging pLaats. ALs het daar

na nog niet geLukt is, dan wordt er gekeken of de moduLes weL

aan staan (in het ModuLeveLd, zie fig 48). ALs die niet zo is,

dan worden ze gestart m.b.v. RSTART.

De hierbovengenoemde procedure wordt door een ander (PLM-) pro

gramma aLs voLgt aangeroepen:

CALL READWRITETRACK(TrackveLdptr,Actegoedptr,operatie)i

De TrackveLdptr wijst hierbij naar het eerste byte van het

TrackveLd, de Actiegoedptr wijst naar de pLaits Wllr de proce

dure zeLf aangeeft of de geheLe operatie goed is verLopenen de

variabeLe "operatie" geeft Ian of het een Leesoperatie (RDTRK),

een schrijoperatie (WRTRK) of een formatoperatie (FMTRK) moet

z i j n.
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4.7 Het Lees/Schrijf-sector programma.

Dit programma (zie DISK 2) Leest of beschrijf een sector op een

wiLLekeurige track. Wanneer deze track nog niet in het geheugen

van de controLLer aanwezig is (dit kan voorkomen omdat er aL

eerder een sector uit dezeLfde track gevraagd is) dan wordt de

track met de gevraagde sector geLezen. Hiertoe moet er weL bij

gehouden worden weLke track er in het geheugen zit!

Daarna wordt de gevraagde sector(en) eruit geLicht of ertussen

gepLaatst. In het Laatste gevaL wordt de track niet automatisch

wegrgeschreven, immers het kan zijn dat er nog meer sectoren in

die track geschreven moeten worden. Het wegschrijven gebeurt pas

wanneer dat nodig is (wanneer de koppen een andere track moe ten

seLecteren of wanneer er bijv een CRC-controLe verLangd wordt!).

De procedure wordt aLs voLgt aangeroepen:

XX = FDISC(ptr);

De pointer wijst hierbij naar een IOPB-bLok (zie ISIS), waarin

informatie staat over de te voLgen handeLingen.

De variabeLe XX bevat naderhand, aLs er een of andere fout is

opgetreden, een indicatie voor de fouta Deze is ook in ISIS ge

definieerd.
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; .
;Global. constant.s

; ...•...........................................................
INTGA

INTIND

FALSE

TRUE

LAAG

HOOG

AANT"D

AANTCY

AANTHD

AAHTSC

SYNC

INXGAP

HEADER

DATASC

CRCSTS

SECTOR

SEGGAP

SEG"HT
TRACI<L

TRCI<GP

TRKYLD

'"ODUL
'TRACK

@INF01

@IHF02

@DSKEF

IHRAEF

EGU

EGU

EGU

EGU

EGU

EGU

EGU

EGU

EGU

EGU

EQU

EGU

EGU

EQU

EGU

EGU
EQU

EGU

EGU

EGU

EGU

EGU
EQU

EQU

EGU

EGU

EGU

,
7

OOOOOOOOB

111 11111B

OOOOOOOOB

111 1 11 11B

4D

203D

201>

2'1>

OFBH

401>

141>

2561>

2D

HEADER + DATASC

I'D
HEADER + DATASC

AAHTSC.SEG"HT

281>

1'00D
OOD

OlD

030

041>

09D

1 1()

;INTERRUPT GATEI> ATTEHTION

;INTERRUPT SELECTED INDEX

ifALSE

JTRUE

iLAAG

;HOOG

i"AXI"AAl AAHTAL "ODULES

JAANTAl CYLINDERS/PACK

JAAHTAL HEADS/CYLINDER

SAANTAL SECTOREH/TRACK

iSVNCHRONISATIEBVTE

;GAP NA INDEX

;LENGTE Y D HEA~E'R V E SECTOR

;I>ATALENCTE YAH EEN SECTOR

;AANTAL CRC BYTES

+ CRCBTS

;CAP TUSSEN DE SECTOREH

+ CRCBTS + SEGGAP

JAAHTAL BYTES/TRACK

iGAP NA LAATSTE SECTOR Y/D TRACK

JTRACKYELD Y E LEES/SCHRIJF OPDR

;INDEXADRES "ODULE

;INDEXADRES TRACK (CYL,HEAI»

sINDEXADRES INFORMATIEBYTE 1

slNDEXADRES INFORMATIEBYTE 2

;(5 BYTES)

iINDEXADRES DISK FOUTYRIJ

;( BOOLEAN, FOUTHUJIlMER)

;INDEXADRES TRACKA~RES FOUTVRIJ



9CRCEF EQU

9DATAB EQU

'"E"BY EQU

9"E"8R EQU

HDYELD EQU

"HODU EQU

"TRCK EQU

"COHH EQU

@IONLH EGU

elPKCH EGU

eeDSEF EGU

IF1LlT EQU

IF lRT EGU

IF1RTA EGU

IF1YT EQU

12D

'OD

8D

OOD

OlD

OlD

04[)

°5D

O'D

01H

02H

03H

04H

2

;(BOOLEAN)

;INDEXADRES CRC BYTES FOUTYRIJ

; (BOOLEAN, AANTSC BOOlEANS)

;INDEXADRES DATA8LOK YID TRACK

;(7540 BYTES)

;INDEXADRES TE SCHRIJYEN DATABl.

JIHDEXADRE9 IH TE LEZEH HEM.BlOK

;YOOR STATISCH RAM 'HEHBR ~ 60D

JIHFORMATIEYELD YAH EEN MODULE

JINDEXADRES HODUlE

JIHDEXADRES TRACK (CYL,HEAD)

JINDEXADRES MODULE CONNECTED

JINDEXADRES MODULE ON lINE

;INDEXADRES PACK CHANGE

JINDEXADRES MODULE FOUTYRIJ

i(BOOLEAN, fOUTNUHHER>

JINFOBVTE 1 WRITE TRACK

;IHFOBVTE 1 READ TRACK

;INFOBVTE 1 READ TRACKADDRESS

iINFOBYTE 1 VERIfY TRACK

TSTI

TST2

TST3

TST4

TST5

TS T6

TST7

TSTB

TST~

TST10

TST11

TST12

TST13

TS T14

EGU

EGU

EQU

EGU

EGU

EGU

EGU

EQU

EQU

EGU

EGU

EQU

EGU

EGU

lD

2D

3D

'1D

5D

61>

7D
81)

9D

10D

11 D

12D

13D

1 4 C>

;FOUT TEST SELECTIE MODULE

;FOUT TEST ON LINE

JFOUT TeST UNSAFE

;FOUT TEST BUS';'

;FOUT TEST SEEK INCOMPLETE

;FOUT TEST HEAD REGISTER

;FOUT TEST OMWENTELINGSSH~LHEID

;FOUT TEST PACK CHANGE

;FOUT TEST WRITE CURRENT SENSE

;FOUT TEST CAR REGISTER

;FOUT TEST GATED ATTENTION

;FOUT TEST DESELECTIE MODULE

;FOUT TEST SIMULEER seEK

;INcOMPLETE TOESTAkD

;FOUT TEST SIMULEER UNSRFE



3

;TOESTAND

i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••

iGlobule Y~~i4belen

i· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••

OSEG

DMAI!RY; DB TRUE JSEI'I DILl A LOGICA YRY
RWLYR'v'; DB TRUE ; SHI READ WRITE LOGICA YRY

SKLYRVI I>B TRUE ;SEM SEEk LOGICA YRIJ
SKRO'v'i DB TRUE iSEI'I SEEK READ'v'
RWDRD'v'l DB TRUE ;SEM READ WR 1TE DISK RE At· Y

CSEG

i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• *
jExte~ne Y~~i4belen

; .
EXTRH sun

; .
;PubliC Y4"'I~btd.n

j ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••*
PUBLIC RSEEK,RREAD,RREADA.RVERIF.RWRITE.RSTART.RSTOP

PUBLIC RTRANS

i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• ••••••••••

;Disk Drive constontes
i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••

DDI EQU OEBH ;I>ISK DRIVE INTERFACE BASE ADDR.

DDIOPO EQU DDI + 0 J I> DI OUTPUT PORT 0 (FILEBUS)

DDIOPI EQU DDI + 1 J DD I OUTPUT PORT 1 (CO"".REG.l)

I>DIOP2 EQU DD I + 2 il>DI OUTPUT PORT 2 (CO"I'I.REG.2)

DDIOCP EQU I> DI + 3 ;DI>I OUTPUT CONTROL PORT

DDIIPO EQU I>DI + .. ; DDI INPUT PORT 0 (CAR REG. )

I>D II P1 EQU DDI + 5 i DDI INPUT PORT 1 (STAT. REG. 1)

DI> II P2 EQU DDI + , JDDI INPUT PORT 2 (STAT. RE G. 2>

DD 11 CP EQU DDt + ? ; I> DI INPUT CONTROL PORT
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; Bit 0 = fileblJs bit 7

; Bit 7 = fileblJs bit 0

FlJnctie g.dlJrende to,g control
HEADAD EQU 00000001B ;HEAD ADVANCE
RTZERO EQU 000000108 ;RETURN TO ZERO
SELHEA EQU 00000100B ;SELECT HE Ali
ERASEG EQU 000010008 ;ERASE GATE

RESHR EQU 00010000B ;RESET HEAD REGISTER
SEEKST EQU 001000008 ;SEEK START

READG EQU 01000000B ;READ GATE

WRITEG EQU 10000000B ;WRITE GATE

FlJ nc tie gedurend@ tQg cylinder

CYL1 EQU 00000001B ;CYLINDER 1

CYL2 EQU 000000108 ;CYLIHDER 2

CYL4 EQU 00000100B ;CYLIHDER 4

CYL8 EQU 00001000B ;C',(LINDER e
CYL16 EQU 000100008 ;CYLINDER 1~

CYL32 E9U 00100000B ;CYLINDER 32
CYL64 EQIJ 010000008 ;CYLIHDER 64

CYL128 EQU 100000008 JCYLINDER 128

FlJ nc t i • gedlJrende t.o,g h~'1d

HEADI EQU 000000015 ;HEAD 1

HEAD2 EGU 00000010B ,HEAIi 2

HE AD4 EQU 00000100B JHEAD 4

HE AD 8 EQU 000010008 ;HEAD 8

HEAD 1 i EQU 000100008 'HEAD 16

SL RE S EQU 01001)0008 ;SELECTED LOCK RE SET
FORWL EQIJ 100000008 )fORWARD LATCH

functie gedurende to,g difference

HDFI EQU 000000018 ;NOT DIFFERENCE 1

HD F2 EQU 000000108 ;HOT DIFFERENCE 2

HDF4 EQU 00000100B ;tol 0 T DIFFERENCE 4

HDF8 EQU 000010008 ;NOT DIFFERENCE 8
HDF16 EQU 000100008 ;NOT DIFFERENCE 16
HDF32 EQIJ 001000008 ;HOT DIFFERENCE 32
NDF64 EQIJ 01000000B ;HOT DIFFEREHCE 64

HDF12S EQU 100000008 ,NOT DIFFEREt~CE 128
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;DDI output port 1

"DSLO EGU 00000001B

"DSLI EQU 00000010B

"DSL2 EQU 0000~100B

"DSLJ EgU 00001000B

PWRONR EQU 001100008

SEQPCK EQU 010100008

SCGND EGU 011000008

RCGND EGU 100100008

;110DULE SELECT 0

;"'ODULE SELECT 1

;110DULE SELECT 2

;"'ODULE SELECT J

;POWER ON RESET

;SEQUENCE PICK IN

;SET CONTROLLED GND LATCH

;RESET CONTROLLED GND LATCH

;DDI output

TDIFF EgU

TCYL EgU

THEAD EQU

TCONTR EGU

ENGAO EgU

ENGAI EQU

ENGA2 EgU

ENGA3 EGU

port 2

000000018

000000108

0000011)08

000010008

000100008

001000008

010000008

10000000B

;TAG DIFFERENCE

HAG CYLINDER

;TAG HEAD

;TAG CONTROL

;ENABLE GATED ATTENTION 0

;ENABLE GATED ATTENTION I

;ENABLE GATED ATTENTION 2

;ENABLE GATED ATTENTION 3

INTRPT

INTRPT

INTRPT

IHTRPT

;DDI output control port.

CWDDIO EGU 10000000B ;CONTROL WORD DDI OUTPUT

;CYLINDER ADDRESSREGISTER BIT 0

;CYLINDER ADDRESSREGISTER BIT 1

;CYLINDER ADDRESSREGISTER BIT 2

;CYLINDER ADDRESSREGISTER BIT J

;CYLINDER ADDRESSRECISTER BIT 4

;CYLINDER ADDRESSREGISTER BIT 5

;CYLINDER ADDRESSRECISTER BIT 6

;CYLINDER ADDRESSREGISTER BIT 7

o
00000001B

000000108

000001008

00001000B

OOOIOOOOB

00100000B

010000008

100000008

input port

EgU

EgU

EGU
EgU

EgU

EGU
EQU

EQU

;DDI

CARl

CAR2

CAR4

CARS

CAR16

CAR32

CARG4

CAR128

;DDI input port

BUSY EQU

ONLINE EQU

UNSAFE EQU

SEEKIH EQU

1

000000018

00000010B

00000100B

00001000B

;SELECTED FILE 8USY

;SELECTED ON LINE

;SELECTED FILE UNSAFE

;SELECTED SEEK INCOMPLETE



ENDCYL EQU 000100008
PACKCH EQU 001000008
CURSEN EQU 010000008
I NDE X EQU 100000008

}oDI input port 2
CAO EQU 000000018
CA 1 EQU 000000108
GA2 EQU 00000100B
GA3 EQU 00001000B

"DSLDO EQU 000100008

"DSLDI EQU 00100000B

"DSLD2 EQU 01000000B

"DSLD3 EQU 10000000B

;DDI Input control port
CW DD I I EQU 100110118

;SELECTED END OF CYLINDER

;SELECTED PACK CHANGE

;SELECTED WRITE SURRENT SENSE

;SELECTED INDEX

;GATED ATTEHTIOt~ 0
;GATED ATTEHTION
;GATED ATTEHTION 2

;GATED ATTENTION 3

;"ODULE SELECTED 0

l"ODULE SELECTED 1

J"ODULE SELECTED 2

J"ODULE SELECTED 3

JCONTROL WORD DDI INPUT

; ...............................................................
JD"A kQQrt consto.nt~s

; ...............................................................
D"A8RD EQU ODOH ;I)"A BOARO BASE ADDRESS
D"ACOS EQU D"ABRO + 0 ;O"A CHANNEL 0 STARTAODRESS
D"ACOC EQU D"A8RD + 1 10"A CHANNEL o COUNT
D"ACIS EQU D"ABRO + 2 ;O"A CHANNEL 1 STARTAODRESS
D"ACIC EQU D"ABRD + 3 ;O"A CHANNEL 1 COUNT
D"AC 2S EQU D"ABRD + 4 ;I)" A CHANNEL 2 STARTAoDRESS
D" AC 2C EQU D"ABRO + S 10"A CHANNEL 2 COUNT
D" AC 3S EQU O"ABRO + 6 JD"A CHANNEL 3 STARTADORESS
D"AC3C EQU D"ABRO + 7 JO"A CHANNEL 3 COUNT

D"AC" EQU O"ABRD + 8 ;I)"A CO""ANO REGISTER
DA"ST EQU D"ABRO + 8 JO"A STATUS REGISTER

;D"A Co.u,o.nd r.glst.r
ENCHO EQU 00000001B :ENABLE CHANNEL °EHCHI EQU 00000010B JENABLE CHANNEL 1

EHCH2 EQU 00000100B }ENABLE CHAHNEL 2

EHCH3 EQU 000010008 ;ENABLE CHAHNEL .,
v



ROTPR EQU 00010000B

EXTWR EQU 00100000B

TCSTOP EQU 01000000B

AUTOLD EGU 10000000B

;I) "A StCltus r.gister

TCSTO EQU 00000001B

TCSTI EQU 00000010B

TCST2 EQU 000001008

TCSTJ EQU 000010008

UPFL EGU 000100008

;l>"A high ord.r count b~t.

l>"AWR" EQU 01000000B

l>"ARD" EQU 100000008

7

;ROTATIHG PRIORITY

;EXTEHDED WRITE

'TER"INAL COUHT STOP
;AUTO LOAI>

lTER"IHAL COUNT STOP 0

JTER"IHAL COUNT STOP 1

;TER"IHAL COUHT STOP 2

;TER"ItIAL COUHT STOP 3

;UPDATE FLAG

lD"A WRITE ("E"ORY)

;D"A READ ("E"ORY)

; .
,S9riClI/PClrQIlei kUClrt constunt9s
, .
SERPAR EGU OE7H ;SER/PAR 8ASE ADDRESS

SPt" EQU SERPAR + 0 ;SER/PAR CO""AHD REGISTER
SPtRC EGU SERPAR + 0 lSER/PAR CRe REGISTER

;SER/PAR Co""und reglst.r-

SP"ODI EGU 000000018 ,"ODULE 1

SP"OD2 EGU 00000010B ,"OI>ULE 2

SP"OD4 EQU 000001008 ,"ODULE 4

SPSTRT EGU 000010008 ,SER/PAR START

SPWHRD EQU 000000008 ,SER/PAR WRI TE/NOTREA[) DISK

SPNWRD EGU 000100008 ,SER/PAR HOTWRITE/READ DISK

SP RS ET EGU 00100000B ,SER/PAR RESET

;SER/PAR CRC R.gist.r- ("'itl.z.n in 8 k•• r-),(H = ClQntQI sector-en)

; 8 It ° = CRC sector- H-7 I H-6 • ••• e •
, H-l , H

'B it 1 = CRC sector- H-15 , N-14 , · ..... , H-9 , H-S

18 it 2 = CRC sector- H-23 , N-22 , · ..... 1 H-17 , H-16

; Bit 3 = CRC sector- H-31 I H-30 I · ..... I H-25 I H-24



B

; .
;Hulp"acro's
; .
;-----------------~---------------------------------------------

J"acro Indlox plus (i ndlox)

;(H L) wordt (H L) + INDEX

JR.gist.rglobruik : D,E

;Flags I CY

"INDXP "ACRO
LXI

DAD

END"

INDEX

D,INDEX

o
;(D E) • INDEX
;(H l) • (H L) + INDEX

J---------------------------------------------------------------
J"acro Ind.x ftin (ind.x)

J<H L) wordt (H L) - INDEX

JRloglsterg.bruik D,E

;Flags I CY

"INDX" "ACRO
LXI

DAD

END"

INDEX

D,NOH INDEX-l)

o
1<0 E) • 10000H - IHDEX

;(H L) • (H L) - INDEX

;---------------------------------------------------------------
;"acro Shift R.gist.r Links

JO. carrw wordt in h.t LSB van r.g. R g.schov.n .n h.t "SB van

Jr.g. R kOftt indio carrw

JR.gIst.rg.bruik A

;Flags I CY

"SHRGL "ACRO

"OY
RAL

HOY

END" JEINDE "ACRO 9CHUIFREG.

;---------------------------------------------------------------
;"acro Shift R.glst.r R.chts

;0. carrw wordt in h.t HSB van r.g. R geschov.n Ion h.t LSB van



Jreg. R kORt in de carry

JRegistergebruik A

JFlags I CV

"SHRGR MACRO R

MOY A,R

RAR

MOY R,A

ENDM JEINDE MACRO SCHUIFREG.

J---------------------------------------------------------------
Jl1acro SchuH' 5 Reogisters naAr geheugen

JReg. E naar ( H L )

JReg. D naar ( H L ) + 1

iReg. e naar ( H L ) + 2

JReg. e naar ( H L ) + 3

JReg. A naar ( H L ) + ..
JF lAgs . geen•

"OY5RG MACRO

PUSH H JREDT ( H L ) OP STACK

MOY ",E J« H L» = ( E )

INX H

MOY M,I) J« H L) + 1 ) .. ( I»

INX H

MOY M,e J« H L) + 2 ) .. (e )
INX H

MOY M,e J« H L) + 3 ) .. (B )

INX H

110Y M,A i « H L) + .. ) .. (A)

POP H iHERSTEL (H L )

ENDM

J---------------------------------------------------------------
Jl1acro Transporte.r.

iDe inhoud van adres (SP) wordt nAar adres (H L) gecopie.rd.

iDe inhoud van adres (SP) + 1 wordt naAr adres (H L) + 1 gecopi

leerd.

lRegister SP en H L worden beiden Ret twee verhoogd.

iFIAgs l g.en
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iRegiste,.,gebruik 81C

HTRANS "ACRO
POP 8

HOY "IC
INX H

HOY ",8

INX H

END"

HC) :I «SP» , (8) = «Sf) + 1>

;(SP) • (SP) + 2

J«H L» = (C)
;(H L) ,. (H L) + 1

;«H L» = (8)

;(H L) :I (H L) + 1

i ••••••••••tt •••••••• t •••••••• t.t.t •• t •• t •••••t ••••• ; ••••••• ; •••

;Hulproutines
i.t•••tt.tttt•• t.t •• tt •••••••• t •••••••• t •••••• t •••••••••••••••••

J--------------------------------------------------------------
iRoutine Del~v X ftsec

;get~l X ftoet in 8 C zitten.

JRegist.,.,gebruik

JFlo.gs I ~lle

RDLXHSI "YI A.10bD

RDLX1: DCR A

JNZ RDLXl

DCX 8

MOY A,C

ORA 8

dNZ RDLXHS

RET

;(A) = 10'D

;ALS A NEQ 0

;ALS (8 C) NEQ 0

;Routines voor DISK signalen

J •••••• tt •••••••••••••••••••••• t •••• t ••••• t ••••••••• t.ttt •••••••

;---------------------------------------------------------------
JRoutine Initi~lisee,., de Disk Drive Intert~ce.

JRegistergebruik l A

iFlo.gs I geen

RINITD; MYI

OUT

MYI

AICWDDIO

DDIOCP

A,CWDDII

;(A) :I CONTROL WORD DDI OUTPUT

JINKLOKKEN IN OUTPUT COM". PORT

J(A) :I CONTROL WORD DDI INPUT



OUT

RET

DDIICP J I NkLOKkEN I N I NPUT CO"". PORT
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j----------------------------------------------------- ----------
iRoutine "odule- S&le-ct <Module-)

iModule op 4dre-s (M L)

iR&gistergebruik I A,8

JFlo.gs I 411e

RDSEL:

RDSE 1 :

"OV 8," J( 8) • "ODULE

"VI A..tDSLO i ( A) = "ODULE SELECT °
DCR 8

J" RDSEl JALS "ODULE < 1

"VI A."DSLl J( A) • "ODULE SELECT 1

DCR 8

J" RDSEI HILS "ODULE < 2

"VI A."DSL2 J( A) = "ODULE SELECT 2

DCR 8

J" RDSEl iALS "ODULE < 3

"VI A."DSL3 i ( A) • "ODULE SELECT 3

DCR 8

J" RDSEl JALS "ODULE < 4

"VI A/O leA) = °
OUT DDIOPl J"ODULE SELECT

RET

j----------------------------------------------------- ----------
iRoutine "odule- Deselect

;Registergebruik I A

;Flo.gs I geen

RDDSELI "VI

OUT

RET

A.O

DDIOPl
leA) = °
J"ODULE DESELECT

;---------------------------------------------------------------
iRoutine Seek (cylinder,he.d)

lCylinder en he.d op adres (M L) en eM L) + 1

iRegistergebrulk I A,8,C,D

iFto.gs I o.Ue



RSKCH: PlOY

IHX

PlOY

DCX

I H

SBB

JHC

DCR

PlOY

PlYI

ORA

PlOY

JPlP

RSEE1: CPlA

PlOY

RSEE2l "YI

OUT

"'YI
OUT

"YI
OUT

PlOY

OUT

"YI
OUT

"YI
OUT

PlOY

OUT

"'YI
OUT

"YI
OUT

tlOY

OUT

"'YI
OUT

"'YI

8/'"

H

C/"

H

DDIIPO

B

RSEEI

A

D/A

A/FORWL

C

C ,f~

RSEE2

D/A

A/RESHR

DDIOPO

A/TCOHTR

DDIOP2

A/O

I>DIOP2
A,B

DI>IOPO

A/TCYL

DI>IOP2
A,O

DDIOP2

A/C

DDIOPO

A/THEAD

DDIOP2
A,O

DDIOP2
A,D

DDIOPO

A/TDIFF

DDIOP2
A,O

12

J(8) = HIEUW CYLINDERADRES

J(H L) • (H L) + 1

;(C) = HEAD

;(H L) = (H L) - 1

;(A) = OUD CYLINDERADRES
;(A) • (A) - (8)

;ALS HEW CYL.ADR <= OLD CYL.ADR
;(A) .. (A) - 1

;(D) = HOT DIFFEREHCE
J(A) .. FORWARD LATCH

;(C) .. FORWARD LATCH OR HEAD

;<A) .. HOT (A)

;(D) = HO DIFFEREHCE

;RESET HEAD REGISTER OP FILEBUS

;TAG COHTROL HOOG

;TAG COHTROL LAAG

;CYLIHDER OP FILEBUS

;TAG CYLINDER HOOG

'TAG CYLIHDER LAAG

'HEAD OR FORW.LATCH OP FILEBUS

lTAG HEAD HOOG

;TAG HEAD LAAG

JNON DIFFERENCE OP FILEBUS

;TAG DIFFEREHCE HOOG



OUT

"YI
OUT

"YI
OUT

"YI
OUT
OUT
RET

DDIOP2
A,SEEKST

DDIOPO
A,TCONTR

DDIOP2
A,O

DDIOP2
DDIOPO

;TAG DIFFERENCE LAAG

;SEEK START OP FILEBUS

;TAG CONTROL HOOt

JTAG CONTROL LAAG
;00 OP FILEBUS

13

;---------------------------------------------------------------
;Routin9 H9~d QdV~nC9

;Het h9Qd r9gister wordt ftet 1 verhoogd

;R9gistergebruik A

;Fhg~ : geen

RHDADYI "VI A,HEADAD

OUT DDIOPO JHEAD ADYANCE OP FILEBUS

"YI A,TCONTR

OUT DDIOP2 ;TAG CONTROL HOOG

"VI A,O

OUT DDIOP2 JTAG CONTROL LAAG

OUT DDIOPO ;00 OP FILEBUS

RET

;---------------------------------------------------------------
;Routine ReCld

;Een trClck uit de cylinder wClClrboven de koppen stQGn wordt uit

;ge19z.n. De track wordt QClngewezen door het HeCldregist.r.

;Er wordt een D"A requ9st verw~cht in deze routine.

;Registergebruik I A

JFhgs I 9•• n

RRDCHI

HOP
HOP

A,TCONTR

DDIOP2
A,SELHEA OR
DDIOPO

JTAG CONTROL HOOG
READG

;SELECTHEAD OR READGATE OP
;FILEBUS



HOP
HOP
NOP
HOP

HOP
HOP
NOP

HOP

"VI
OUT

"VI
OUT

OUT
RET

A,SELHEA

DDIOPO
A,O

DDIOPO
DDIOP2

;CA 25 USEC DELAY

;HIERIN WORDT DE D"AREQUEST
;YERWACHT

;SELECT HEAD OP FILEBUS

;00 OP FILEBUS

;TAG CONTROL LAAG
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;---------------------------------------------------------------
;Routine Write

;Een track uit de c~linder waarboven de koppen staan wordt be

;schreven. De track wordt aangew.zen door het H9adregister.

;In deze routine wordt .en D"A request verwacht.

;Registerg9bruik : A

;Flags : ggen

RWRCH: "VI
OUT

"VI
OUT

A,TCOHTR

DDIOP2
A,SELHEA

DDIOPO

;TAG CONTROL HOOG

OR WRITEG OR ERASEG
;SELECTHEAD OR WRITEGATE OR

;ERASEGATE OP FILEBUS
HOP
HOP
HOP
HOP
NOP ;CA 25 USEe DELAY
NOP ;HIERIH WORDT EEN D"AREQUEST
HOP ;YERWACHT
HOP
HOP

HOP
"VI A,SELHEA OR ERASEG



OUT

HOP

HOP

NOP

NOP

NOP

NOP

"VI
OUT

"VI
OUT

OUT

RET

DDIOPO

A,SELHEA

DDIOPO
A,O

DDIOPO

DDIOP2

;SELECTHEAD OR ERASEGATE OP

;FILEBUS

;CA 15 USEe DELAY

;SELECTHEAD OP FILEBUS

;00 OP FILEBUS

;TAG CONTROL LAAG

15

;---------------------------------------------------------------
JRoutine Reset Gated Attention

JRegistergebruik I A

;Flags I geen

RRESGAI "VI A,READG

OUT DDIOPO

"VI A,TCONTR

OUT DDIOP2

"VI A,O

OUT DDIOP2

OUT DDIOPO

RET

;READGATE OP FILEBUS

;TAG CONTROL HOOG

;TAG CONTROL LAAG

;00 OP FILEBUS

J---------------------------------------------------------------
;Routine Return To Zero

;De koppen keren terug naar c~linder 000.

JRegistergebruik I A,B,C

;Flags I alle

RRTZI "VI A,RTZERO

OUT DDIOPO ;RETURN TO ZERO OP FILEBUS

"VI A,TCONTR

OUT DDIOP2 ;TAG CONTROL HOOG

LXI B,15D



H

CALL RDLXHS ;15 HSEC DELAY

"VI A,O

OUT DDIOP2 ;TAG CONTROL LAAG

OUT DDIOPO ;00 OP FILEBUS

"VI A,TCYL

OUT DDIOP2 ;TAG CYLINDER HOOG

"VI A,O

OUT DDIOP2 ;TAG CONTROL LAAG

"VI A,TDIFF

OUT DDIOP2 ITAG HEAD HOOG

"VI A,O

OUT DDIOP2 ;TAG HEAD LAAG

RET

1---------------------------------------------------------------
;Routine Reset Selected Lock

;Registergebruik I A,B,C

;Fla.gs I a.1\e

RSLRESI "VI A,SLRES

OUT DDIOPO

"VI A,THEAD

OUT DDIOP2

LXI B,2000D

CALL RDUCHS

"VI A,O

OUT DDIOP2

OUT DDIOPO

RET

;SELECT. LOCK RESET OP FILEBUS

ITAG HEAD HOOG

;2000 "SEC DELAY

;TAG HEAD LAAG

;00 OP FILEBUS

J---------------------------------------------------------------
;Routine Power On Reset

;Registergebruik : A,B,C

;Fla.gs I o.1\e

RPWRORI "VI

OUT

"VI
OUT

LXI

A,RCGND

DDIOP1

A,PWRONR

DDIOP1

B,2000D

;RESET CONTROLLED GND LATCH

;POWER ON RESET



CALL

"YI
OUT

RET

;2000 "SEC DELAV

JPOWER ON RESET LAAC
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;---------------------------------------------------------------
iRout ine Po.ur On

iRegistergebruik A,B,C

if'hgs : aUe

RPWRON: MYI A,SCCND

OUT DDIOPl ;SET CONTROLLED CND LATCH

LXI B,tOOD

CALL RDLX"S Jl00 "SEC DELAV

"YI fL SEQPCl<

OUT DDIOPl ;SEQUENCE PICK IN HOOG

LXI B,10000D

CALL RDLX"S Jl0 SEC DELAV

"YI A,O

OUT DDIOPl ;SEQUENCE PICK IN LAAG

RET

j----------------------------------------------------- ----------
JRoutine Power orr
iRegistergebruik A

iFhgs laUe

RPWROF: "YI

OUT

RET

A,RCGND

DDIOPl ;RESET CONTROLLED GND LATCH

j----------------------------------------------------- ----------
JRoutine Enable Gated Attention on Interrupt ("odule>

iModule op adres (H L)

iDe Gated Attention van de genoeftde ftodule wordt geenabled.

JRegistergebruik I A

JFlags : aile beha\ve CV

REGAl: MOY

MYI

DCR

J(A) • ENABLE GATED ATTENTION 0
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JM REGAl iALS MODULE ( 1

"YI A,ENGAl i ( A) • ENABLE GATED ATTENTION 1
I>CR B

JM REGAl iALS MODULE ( 2

"YI A,ENGA2 J( A) =- ENABLE GATED ATTENTION 2

DCR B

JM REGAl ;ALS MODULE ( J

MYI A,ENGAJ i ( A) =- ENABLE GATED ATTENTION J

DCR B

JM REGAl JALS MODULE ( ..

"YI A,a J( A) =- °
REGA 1 I OUT DDIOP2 JENABLE GATED ATTENTION

RET

j----------------------------------------------------- ----------
iRoutine DisAble GAted Attention on Interrupt

JRegistergebruik : A

iFlAgs : geen

RDGAI: "YI

OUT

RET

A,O

DDIOP2 JDISABLE GATED ATTENTION

J---------------------------------------------------------------
iRoutine CheckstAtus (te controleren vAriAbelen)

iDe te controleren vAriAbelen Roeten in reg. A zittetl, d.",z,

i(A> = vAriAbelet OR vAriAbele2 OR enz.

iAIs op een vAriAbele gecontroleerd .,ordt dAn ~oet gelden:

BUSII' File UtlSllr., Seek inc., End or Clll., Pllek ch = lllllg

On line, Wr i te current sense, Index = hoog

iAIs de ZerorlAg geset is dAn is er geen tout opgetreden

iRegistergebruik I A,B

RCSTAT: MOY

IN

)(RI

)(RA

ANA

RET

B,A

DDIIPl

BUSY OR

B

B

J(B) • (A)

J(A) • (STATUSREGISTER 1>

UNSAFE OR SEEKIN OR ENDCYL OR PACKCH

; EXOR (A) ME T (B >

;AND (A> MET (8)

;---------------------------------------------------------------



iRoutine Check Module Selected ("odule)

'Module op Adres (H L)

iAls de ZerorlAg geset is dAn is er geen rout opgetreden.

,Registergebruik ; A,B

MOY A," i ( A) :II "ODULE
MYI B,MDSLDO , ( B) := MODULE SELECTED 0

DCR A

J" RC"Dl JALS "ODULE < 1

"YI B,p'DSLDl i ( B) :II "ODULE SELECTED 1

DCR A

J" RC"Dl iALS "ODULE < 2

"YI B,"DSLD2 J( B) • "ODULE SELECTED 2

DCR A

J" RC"Dl ,ALS "ODULE < 3

"YI B,"DSLD3 i ( B) :II "ODULE SELECTED 3

DCR A

J" RC"Dl 'ALS "ODULE < 4

"YI B,OFFH ;( B) := OFFH

IN DDIIP2 , ( A) := (STATUSREGISTER 2 )

ANI "DSLDO OR "DSLDl OR "DSLD2 OR MDSLD3

C"P B iYERGELIJK

RET

;---------------------------------------------------------------
iRoutine Check Module Deselect

iAls de ZerorlAg geset is dAn is er geen rout opgetreden.

iRegisterg~bruik : A

RC"DDS: IN
ANI

CPI
RET

DDIIP2

HDSLDO

°

,(A) := STATUSREGISTER 2)

OR "DSLDl OR "DSLD2 OR "DSLD3
,YERGELIJK

j----------------------------------------------------- ----------
iRoutine Check GAted Attention ("odule)

iModule op Adres (H L)

i AIs de Zerotl Ag geset i 5 dAn is de gAted o.ttent ion haog, Anders

iRegistergebruik I A,B



RCGAl

RCGA 1 :

20

PlOY A,PI ;( A) = iltODULE

PlYI B,GAO ;( B) • GATED ATTENTION 0

DCR A

JPl RCGAl lALS PlODULE < 1

PlYI B,GAl ;( B) = GATED ATTENTION 1

DCR A

JPl RCGAl lALS PlODULE < 2

PlYI B,GA2 l ( B) = GATED ATTENTION 2

DCR A

Jilt RCGAl lALS PlODULE < 3

PlYI B,(.A3 ;( B) = GATED ATTENTION 3

DCR A

JPl RCGAl lALS PlODULE < 4

PlYI B,OFFH ;( B) • OFFH
IN DDIIP2 ;( A) = (STATUS REG. 1)

ANI GAO OR GA 1 OR GA2 OR GA3

ANA B

CPlP B ;YERGELIJI<

RET

J---------------------------------------------------------------
;Routinl Chick + CI@ar Cylinderaddrls (Cylinder)

lCyllnder op adr.s (H L)

;Als d9 Zirofla9 995et is dan is @r g.en fout opg.tr@den

;Registerglbruik l A

RC CV L I IN DDIIPO ;(A) = (CAR REGISTER)

CPlP PI lYERGELIJI<

PlYI A,O

OUT DDIOPO ;00 OP FILEBUS

PlYI A,TCYL

OUT DDIOP2 HAC CYLINDER HOOG

PlYI A,O

OUT DDIOP2 HAG CYLINDER LAAG

RET

lfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff$fff$ffffff.

;Routinls voor READ/WRITE DISK logica

;$ffffffffffffffffffffffffffffff •• f$ff$fff$fffffff$ffffff$$f$f ••
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i----------------------------------------------------- ----------
;Routine Reset Ser/P~r k~~rt

;Registergebruik : A

;Fhgs : geen

RRESSP: nYI A,SPRSET

OUT spcn

nYI A,O

OUT spcn

RET

)(A) • SER/PAR RESET

;RESET OP SER/PAR KAART HOOG

;RESET OP SER/PAR KAART LAAG

;---------------------------------------------------------------
;Routine st~rt S~r/P~r k~~rt (nodule) in SCHRIJF DISK Rode.

;nodule op ~drespl~~ts (H L)

;N~ 60 usee kORt er .en D"A REQUEST

;Registergebruik : A

;Fhgs : ~lle

J(A) • "ODULE
SPWHROJ(A) OR SIP START OR WRITE DISK

; I HKLOKKEH I H SER/PAR Con". REG.

A,"
SPSTRT OR
spcn

RSTAWOI "OY
ORI

OUT

RET

)---------------------------------------------------------------
;Routine st~rt Ser/P~r k~~rt ("odule) in LEES DISK Rode.

J"odule op ~drespl~~ts (H L)

;H~ 60 usee kORt er een O"A REQUEST

;Registergebrulk I A

;Flags I ~lle

J<A) • "OOULE
SPHWRDJ(A) OR SIP ~TART OR READ DISK

; IHKLOKKEH IH SER/PAR conn. REG.

A,n

SPSTRT OR

SPC"

RSTAROI "OY
ORI

OUT

RET

)---------------------------------------------------------------
;Routine Stop Ser/P~r k~~rt

;Registergebruik : A

JFlags : geen

RSTOSPI "VI A,O ;(A) • 0



OUT

RET

SPttt ;(CO""AHD REG.) = 0
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;---------------------------------------------------------------
;Routine Check Sectoren op CRC (Arr~w)

;Op ~drespl~~ts (H L) ,in CORftent~~r CRC FOUTYRY genoeRd, kORt

;te st~~n of ~lle sectoren goed ziJn dwz (CRC FOUTYRV) .. TRUE,

;of d~t er een fout is opgetr~den dwz (CRC FOUTYRY) = FALSE.

;AIs er .en fout is opgetreden d~n worden op de ~dr.spl~~tsen

;(H L) + 1 en volgende ~~ngegeven of sector 1 en volgende

;goed/fout w~s dwz «H L) + 1) .. TRUE/FALSE.

;Het CRC register wordt uitgelezen is 8 sl~gen, telkens ftet 4

;bit (de 4 LS8 bits!)

;Eerst worden de sectoren H-7 , H-15 , H-23 , H-31 uitgelezen.

;D~~rn~ de sectoren N-6 , H-14 , H-22 , H-30 , enzovoorts.

;HierbiJ is H de l~~tst uitgelezen sector!

;De sector is goed ~ls het overeenkoftstige bit gelijk is ~~n 1.

;AIs er ftinder ~ls 32 sectoren ziJn d~n hebben de bits H-31,H-30

;enz. ge.n betekenis, ze ziJn d~n gelijk ~~n O!

;St~ckgebruik : 2 pl~~tsen

;Registergebruik IA,8,C,D,E

RCCRC: PUSH H ;CRC FOUTYRY OP STACK

LXI H,O ; ( H) .. 0 ( L ) = 0

LXI D,O ; ( D) .. 0 , ( E) = 0

ttYI 8 tl~ ; ( 8) == 8

RC CR 1 : IN SPCRC ; ( A) == CRCWOORD 1/2/. OR OHZIN

CttA ;COttPLE"EHTEER (A)

1't0Y C,A HC) • (A)

I'tSHRGR C ;SECTOR H-7/H-6/ .. /H IH CV

I't 5 HR GL L ; SC HU IF CY IH LS8 YAH REG. L

I'tSHRGR C ;SECTOR H-15/H-14/ . . /H-8 IN CY

1't5HRGL H ;SCHUIF CV IH LSB YAH REG. H

I'tSHRGR C ;SECTOR H-23/H-22/ .. /H-16 IH tY

I't SHR GL E ;SCHUIF CY IH LS8 YAH REG. E

I'tSHRGR C ;SECTOR H-31/H-30/ .. /H-24 IH CY

I't SHR GL D ;SCHUIF CY IH LS8 YAH REG. D

l>CR 8

JHZ RCC R1 ;ALS (8) HEQ 0
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lREG KWARTET DEHL BEYAT NU DE
JCRC BITS YAN DE SECTOREN.

lLSB REG L IS CRC SECTOR N

lLSB + 1 REG L IS CRC SECTOR "-1

JENZ

;0 • GOED, 1 • FOUT

J(C) • 32 - AANTAL SECTOREN
;SCHUIF (H L) 1 PLAATS LINKS
J<H L) <---) (D E)

;ALS "58 REG PAIR H WAS 0

;ALS C NEQ 0

,(D E) (---) (H L)

JREGISTERKWARTET DEHL IS 1

;PLAATS LIHKS YER5CHOYEH
;"58 IN CY
;ALS "5B YAH DEHL 1 WAS

RCCR3

H

H

RCCR4
H

RCCR5
8,FALSE
C

RCCR2

JC

"VI
OCR
JHZ

EHDIF

"VI B,TRUE
IF AAHTSC HE 32D

"VI C,32-AAHTSC
DAD H
KCHG
JNC

DAD
INK

J"P
DAD
XCHG

RCCR31
RCCR41

RCCR51

RC CR 2 :

;"58 REG KWARTET DEHL IS NU
;CRC-BIT YAH 1~ GELEZEN SECTOR

'HA INDEX
"oy
C"A
ORA
ORA

ORA
ORA
CPI
JHZ

POP

"VI

o
E

H

L

o
RCCR6

H

",TRUE

;ALS B=FALSE OF (DEHL) HEQ 0

J(H L) • CRe FOUTYRY
;(CRC FOUTYRY) = TRUE



XTHL

PlVI PI,TRUE

JNC RCCR10

PlVI PI,FALSE

RCCR10: INX H

XTHL

DCR C

JN2 RCCR7

POP H

RET

RCCRb:

RCCR7:

RCCR8:

RCCR9:

RET

XTHL

I1VI ",FALSE

INX H

XTHL

PlVI C,AANTSC

DAD H

XCHG

JNC RCCRS

DAD H

INX H

J"P RCCR9

DAD H

XCHG

;(H l) (---> «SP»

i(CRC FOUTYRV) = FALSE

J(H L) • CRC FOUTVRV + 1

;«SP» <---> (H L)
;(C) .. AANTSC

iSCHUIF (H L) 1 PLAATS LINKS

i(H l) <---> (D E)

iALS "SB REG PAIR H WAS 0

i(D E) (---> (H L)

;REGISTERKWARTET DEHL IS 1

JPLAATS LINKS VERSCHOVEN

;"SB IN CV

;(H l) (---> «SP»

;«H l» = TRUE

;ALS CV NEQ 1

;«H L» :: FALSE

;(H L) (---> «SP»

;ALS (C) NEQ 0

J(H L) = CRC FOUTVRV
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j----------------------------------------------------- ----------
JRoutine Progr~ftfteer D"A Controller (st~rt~dres, count) in re~d

Jof write fteftory ftode

JHet st~rt~dr.s Zit op ~dr.s (H L) resp. (H L) + 1.

;Het countgetQl zit op ~dres (H L) + 2 resp (H L) + 3.

JOf het een ReQd of Writ. "eftory is stQ~t op (H L) + 4

iRegistergebruik : A

iFhgs : ~ll.

RPDI1A: PUSH

I1VI

H iPOINTER OP STACK

A,EXTWR OR TCSTOP
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J(H L) II (H L) + 1

; ( A) = «H L»
;YERGELIJK "ET D"A READ ME".
;ALS (A) I: D"A REAl) HEH.

;YERGELIJK "ET I)"A WRITE "EM.
;ALS (A) = DHA WRITE "EM.

JPROG. EXTENDED WRITE EN TC STOP
;(A) = (H L)

;PROG L ° STARTADRES CHANNEL 0
;(H L) II (H L) + 1

;(A) = (H L)

JPROG H ° STARTADRES CHANNEL °
;(H L) II (H L) + 1

;(A) II (H L)

JPROG L 0 COUNT CHANNEL 0
J(H L) I: (H L) + 1

lOR (A) HET (B)

;PROG H 0 COUNT CHANNEL 0

TCSTOP OR ENCHO

;PROG. EXTENDED WRITE EN TC STOP

JEN ENABLE CHANNEL °
;(H L) = POINTERH

OUT D"AC"
HOY A,"
OUT D"ACOS
INX H

HOY A,"
OUT D"ACOS
INX H

HOY A,"
OUT D"ACOC
INX H

HOY B,"
INX H

HOY A,"
CPI D"ARD"
JZ RPD"Al
CPI D"AWR"
JZ RPD"Al

J"P RPD"A2
RPD"Al: ORA B

OUT D"ACOC

"YI A,EXTWR OR

OUT D"A C"

RPI)"A2: POP

RET
i •••••••••••••••• $ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••

JTESTS
i •••••••••••••••$.$ •• $ •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••

i===================I1================================= ==========
;Test 1

;S.lectie Vdn het ~odul. + cont~ole hi.~Op

;De gewenste ftodule ftoet op ddres (H L) Zitten.

;Als d. zerorldg gellJk is ddn 0 ddn is .~ .en rout opg.treden,

;reg A be~dt ddn het nuftfter Vdn de rout (a TST1).

TEST1: CALL

CALL

RJ)SEL

RCHDS

;HODULE SELECT

;CHECK "ODULE SELECTED



RZ

"VI
RET

A,TSTl

;ALS CHECK GEEN FOUT OPLEVERT

;(A) ::I TST1

2£

;T~st 2

iControle Vdn de ges.l~ct•• ~de Module op ·on line·.

iAls d~ ze~otldg gelijk is ddn ° ddn is .~ een tout opget~eden,

;~eg A bevdt ddn het nuft~e~ Vdn de tout (= TST2>,

iAls e~ een tout opt~eedt ddn wo~dt e~ ~dxi~ddl S ~ddl ~et tus

isenpozen Vdn 100 ftS~C gekeken ot de Module ·on linea is

TEST2: "VI 1>,9

T£ST21: "VI A,ONLIN£

CALL RCSTAT

RZ

LXI B.1001>

CALL RI>LXHS

I>CR I>

JNZ TEST21

T£ST22: ORI 1

"VI A, TST2

RET

;(D) • 8

;ALS MODULE ON LINE IS

;I>ELAV 100 "SEC

; AL S (I» NEQ °
JZEROFLAG :z °
J<A) = TST2

i===================================================== ==========

iTest 3

iCont~ole~en Vdn de gesel~cte.~de Module op ·unsdt.-,

;Als de ze~ofldg gelijk is ddn ° ddn is .~ e~n tout opget~eden,

;~eg A bevdt ddn het nUftMe~ Vdn de tout (= TST3).

;Als e~ .en tout optre.dt ddn wo~den de we~.iste dcties onde~

inoften, d ..... z .•~ L10rdt een Opd~dCht -reset selected loc"- en

leen opdrdcht ·return to zero- gegeven,

T£ST31 "VI A,UNSAFE

CALL RCSTAT

RZ JALS MODULE SAFE IS

CALL RSLRES ;RESET SELECTED LOCK

CALL RRTZ IRETURN TO ZERO

LXI B,8001>

CALL RI>LXHS ;I>ELAV 800 "SEC'
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A,TST]
;ZEROFLAG • 0

;(A) • TST3
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;Test 4

;Controle V4n de geselecteerde ftodule op ·busy·

;Als de zerotl4Q Qelijk is 44n 1 d4n is de busy binnen 600 ftsec

;hoog geworden, 4nders niet. Register A bev4t d4n het nuftfter

;V4n de tout ( - TST4) .

TEST4: "VI Ddi

TEST41: "VI A,BUSY

CALL RCSTAT

RZ

LXI 8,100D

CALL RDLXI1S

JNZ TEST41

ORI 1

"VI A,TST4

RET

;(D) • 6

;ALS ZEROFLAG = 1

il00 I1SEC DELAY

;ALS (D) NEQ 0

iZEROFLAG = 0

;(A) • TST4

;•••• =.=.===:=._-== ••••=-=._••••=•••-••••• _•••_.= ••••. -=._==== ••
;Test 5

;Controle V4n d. geselecteerde ftodule op ·seek incoftplete·.

;Als de zerotl4g gelijk is 44n 0 d4n is er een tout opgetreden,

ireg A bev4t d4n het nuftfter V4n de tout (= T9T5).

;AIs er .en tout optreedt d4n wordt de jUiste 4ctie o~dernoften.

id.w.z. de opdr4cht ·return to zero· wordt gegeven.

TESTS: "VI A,SEEKIN

CALL RCSTAT

RZ iALS SEEK HIET INCO"PLETE IS

CALL RRTZ ;RETURN TO ZERO

LXI 8,800D

CALL RDL XI1S ;DELAY BOO "SEC

CALL RRESGA ;RESET GATED ATTENT! ON

ORI 1 ;ZEROFLAG - 0

"VI A,TST5 i(A) = TST5
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RET

;===============================================================
;T es t 6

;Controle v~n het He~dregister VQn de geselecteerde ftodule.

;AIs de zerofl~g geliJk is QQn 0 d~n is er een fout opgetreden,

;reg A bev~t d~n het nUftfter v~n de fout (c TST6).

;De routine ft~Qkt het He~d- en C~linderregister gelijk ~~n nul

;~.b.v. de opdr~cht -return to zero· en geeft vervolg,ns 20 "~QI

;Ien opdr~cht -heQd ~dv~nce-. Aillen biJ de 20e keer .ug er een

;·end of c~linder- optreden.

TEST6: CALL RRTZ

LXI B,8000

CALL RDLX"S

"YI 0,200

TEST61 : CALL RHOADV

"YI A,ENDCYL

CALL RC5TAT

JNZ TE5T62

DCR 0

JNZ TESTil

J"P TE5T63

TEST62: CALL RRTZ

LXI B,800

CALL RDLX"S

DCR D

RZ

TEST63: CALL RRTZ

LXI 8,800

CALL RDLX"S

ORI 1

"YI A,TST6

RET

;RETURN TO ZERO

iDELAY 800 "SEC

i(D) = 20

;HEAD ADYANCE

;ALS ER EEN END OF CYLINDER IS

;ALS (D) NEQ 0

;RETURN TO ZERO

;DELAY 800 "SEC

;ALS (D) = 0

;RETURN TO ZERO

;DELAY 800 "SEC

;ZEROFLAG = 0

;(A) = TST6

i:========z===========~==z===~ •• ==============~=a==.============
;T es t 7

JControl1 op de o"wlntelingssnelheid v~n de geselecte,rdl "odull

lAls de zerofl~g geliJk is QQn 0 dQn is er I,n fout opgetredln,

;reg A bev~t d~n het nu""er v~n de fout (= TST7).
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;De tijd tUllen 2 Indexpulsen ftoet tUllen 24.5 en 25.5 ftse~ \19

Jgen. In de test wordt gecontroleerd of hlj tussen de 22 en 28

;ftse~ ligt, dlt kQn ftoeiliJk nQuwkeuriger oftdQt er geen tifter in

;h.t .yst.eft zit

;Er wordt ftQxiftQQl 30 ftsec gewQ~ht op .en index.

TEST7: LXI B,'200

TEST711 IN DDIIPI

ANI INDEX

JNZ TEST72

DCX B

PlOY A,C

ORA B

JNZ TEST71

J!'tP TE5T75

TEST721 XTHL

XTHL

XTHL

XTHL

LXI B,880D

TEST73: IN DDIIPI

ANI INDEX

JNZ TEST74

DCX B

!'tOY A,C

ORA B

JNZ TE5T73

JPlP TEST75

TEST74: XRA A

LXI D,220D

rtOY A,C

SBB E

PlOY A,B

see D

JNC TE5T75

CI'IP A

;(B C) II '20

;(A) II STATUSWOORD 1

JALS ER EEN INDEX IS

J(Be) II (B C) - 1

JALS (B C) NEQ 0

;880 !'tAAL TEST71 UITCEYOERD

JZONDER DAT ER EEN INDEX WAS

;TIJDYERTRACING VAN EHKELE USEe

HB C) I: 880

;(A) II STATUSWOORD 1

;ALS ER EEN INDEX IS

;(B C) I: (B C) - 1

;ALS (B C) NEQ 0

;880 P1AAL TEST73 UITCEYOERD

; ZONDER INDEX

;RESET CARRV FLAG
;(D E) .. 220

;ALS (B C) > 160

;ZEROFLAC I: 1



RET

TEST?!;! ORI

'H' 1

RET

1

A,TST?

JZEROFLAG = 0

:<A) = TST?
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;===============================================================

;Test 8

;Controle vnn de geselecte9rde ftodule op ·Pnck Chnnge a .

;Alle DMA-requests worden gedisnbled.

HHs de zeroflng gel ijk is nnn 0 dnn is er een apnck Chnnge·,

;reg. A bevnt dnn T5TS.

TESTS: "YI A,O

OUT DMACM :DISABLE DnA REQUESTS

CALL RRDCH ;GEHEREER READGATE (HA OP -

;STARTEH WORDT PACK CHAHGE

JHIERDOOR GERESET)

"YI A,PACKCH

CALL RCSTAT

RZ ;ALS ER GE EN PACK CHANGE IS

"YI A,TST8 , ( A) = TSTS

RET

}===============z========z============••• c_:_======_=_=z===_====

;Test ,

;Controle vnn de geselecteerde ftodule op ·write current sense·,

;Als de zeroflng geliJk is nnn 0 dnn is er een fout opgetreden,

;reg A bevnt dnn het nUAAer vnn de fout (= TST').

;Deze test disnbled dnn nile DnA requests en controleert of de

;Aodule knn schriJven op de disk en of de liJn ·write cur

;rent sense· dit ook Juist w•• rge.ft.

;De koppen worden voornf nnnr cvlinder 202 verschoven.

DSEG

TES'Y: DS 2

CSEG

TEST9: PUSH H

"YI L,202D

"YI H,O

SHLD TES'Y

;YARIABLE

J<L) = 202

:<H) = 0
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LXI H,TES'Y

CALL RSKCH ;SEEK CYL 202
LXI B, 7000

CALL ROLXf1S ;700 "SEC OELAY

POP H
T£ST92: rty I A,O

OUT Of1ACf1 ;OISABLE O"A COHTROLLER

"YI A,SPSTRT

OUT SPCf1 ;O.F.OATA OP COAX HAAR OISK
HOP

HOP

HOP

HOP ;TIJOYERTRAGIHG

HOP

rlYI A,TCOHTR

OUT OOIOP2 ;TAG COHTROL HOOG

1'1 VI A,WRITEG OR ERASEG OR SELHEA

OUT OOIOPO ;WRITEGATE OR ERASEGATE OR
;SELECT HEAD OP FILEBUS

HOP

HOP

HOP ;TIJOVERTRAGIHG

HOP

HOP

"YI A,CIJRSEH

CALL RCSTAT

"VI A,SELHEA OR ERASEG
OUT DOIOPO ;SELECTHEAD OR ERASEG OP FILEBUS

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP ;TIJDYERTRAGIHG

HOP

!'IV I A,SELHEA

OUT DOIOPO ;SELECTHEAD OP FILEBUS

rlYI IL 0

OUT OOIOPO ;00 OP FILEBUS



OUT

HOP

HOP

HOP

NOP

OUT

RZ

TEST93: OR I

"'II
RET

DDIOP2

SPC"

1

A,TST9

iTAG CONTROL LAAG

i iTIJDYERTRAGING 15 USEC

iGELIJKSP. OP COAX HAAR DISK

iALS ER EEN WRITE CURRENT WAS

;ZEROFLAG = 0

i(A) = TST')
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j===============================================================

iTest 10

iControl~ Vdn het CAR r~gister ~4n de geselecteerde Module.

iAls de zerot'la.g gelijk is ddn ° da.n is er een tout opgetreden,

ireg A beva.t da.n het nU~Aer ~4n de fout (= TST10).

DSEG

TES10Y: DS 0 iYARIABELE TEST 10

CSEC

TEST10: CALL RRTZ iRETURN TO ZERO

LXI S,BOOD

CALL RDL)(MS iDELAY SOO "SEC
PUSH H ; ( H L ) OP STACK

LXI H,TES10Y ; ( H L ) = TES10Y

"'II ",202D i(TES10Y) = 202

TES101: "0'1 A," ;(A) = (TES10Y)

OUT DDIOPO i(TES10Y) OP F! LEBUS

"'II A,TCYL

OUT DDIOP2 iTAG CYLINDER HOOG

"'II A,O

OUT DDIOP2 JTAG CYLINDER LAAG

CALL RCCYL JCONTROLEER CYL ADRES

JN2 TES102 JALS DE CONTROLE HIET KLOPT

DCR " i(TES10Y) = (TES10Y) - 1

JN2 TES101 iALS (TES10Y) HEQ 0

CMP A iZEROFLAG = I

POP H i(H l) YAH STACK

RET



TESI02: ORl

MVl

POP

RET

,:LTSTI0

H

iZEROFLAG = 0

i<A) = TSTI0

;(H l) YAN STACNCOMPLETE
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j======================:=~====2================================

iTest 11

iControle V4n de geselecteerde ~odule of de lijn Ag4 ted ~tten

;tion A goed werkt.

iDe Rodule ~oet op ~dres (H l) zitten.

iAls: de zeroflolg g~lijk is Cl4l'\ 0 d4n is .r· een fout opgetrederll

;reg A bevdt doln het nU~Mer VCln de fout (= TSTI0),

TEST11; CALL RRT2 iRETURN TO ZERO

LXI 8,800D

CALL RDlXMS iDELAV 800 "SEC

CALL RCGA iCONTROLE GATED ATTENTION HOOG

CALL RRESGA ;RESET GATEl> ATTENTION

JNZ TES 111 ;ALS GATED ATT NIET HOOG WAS

CALL RCGA iCONTROlE GATED ATTENTION lAAG

JZ TES111 ;ALS GATED ATTEHTION HOOG WAS

CI1P A iZEROFLAG = 1

RET

TESll11 ORI 1 JZEROFLAG = 0

MYI R,TST11 ; ( A) = TST11

RET

;Test 12

;Test Aodule deselect

iAls de zerorl4g gelijk is 44n 0 d4n is .r e.n rout opg.treden,

ireg A b.V4t d4n h.t nUftft.r V4n d. fout (= TST12),

TEST12: CALL

CALL

MYI

RET

RDOSEL

RCMDDS

A,TST12

JDESELECTIE MODULE

JCHECK MODULE DESELECT

i(A) = TST12

;===============~====================••••=.=.==.=.a.== ==========

iTest 13

;G.nereren VCln As.ek incoAplet.- toest4nden bij de ges.l.ct.erde
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iPiodule.

iAls de ze-rot"la.g gelijk is a.a.r\ nul da.n is de- fouttoe-sta.nci niet

igedetecteerd, reg A bevo.t da.n h~t nuftfter va.r\ de rout (= TSTI3).

DSEG

TES13V: DS 0 ;YARIABLELE TEST 13

CSEG

TE9TI3: PUSH H i ( H L ) OP STACK

MYI L,200D i ( L ) = 200

11',11 H,O i ( H) = 0

SHLD TES13Y ;(TES13Y) = 200

i(TES13Y) + 1 = 0

LXI H,TEST13Y i ( H L ) = TES13V

CALL RSKCH ;SEEK

LXI B,800D

CALL RDLXMS ;800 MSEC DELAY

CALL RCCYL iCONTROLE + RESET CAR REG.

iHET CAR REG. GEEFT £IUS NIET

iMEER DE F'LAATS YAH DE KOPPEN

iWEER! (KOPPEN OP 200) !

11'11 L,3D i ( L ) = 3

MYI H,Q i ( H) '" 0

SHLD TES1311 i( TESI3Y) = 3

;(TESI3Y + 1 ) = 0

CALL RSKCH iSEEK ( 3 CYL. YERDER)

LXI B,8001>

CALL RDLXMS iDELAY 800 11 SEC

MVI A,SEEKIN

CALL RCSTAT ;CONTROLE OP SEEK INCOMPLETE

PUSH PSW iZEROFLAG OP STACK

CALL TEST2 iCHECK MODULE OP ONLINE

CALL TEST3 iT EST EN HERSTEL UHSAFETOESTAND

CALL TEST5 iTEST EN HERS TEL SEEK INCOt1PL.

LXI B,800

CALL RDLXHS iDELAY eoo I'\SEC

POP PSld iZEROFLAG ',IAN STACK

J2 TES131 iALS ER GEEN SEEK INCOI1PLETE WAS

CHP A iZEROFLAG = 1
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POP H

RET

TES131: ORI 1

I1YI A,TST13

POP H

RET

;(H L) YAN STACK

;ZEROFLAG = 0

i(rn = TST13

;(H L) lr'AN STACK

i===:===···==================2==~==~=====.=========~== ==========

iTest 14

iGenereren v~n ·uns~feM toest~nd bij de geselecteerde ftodule

idoor te SChrijVen up d& diSk ftet een gelijkspdnning op de COd~

inddr de diSk of door tegelijk te willen SChrijVen en lezen of

idoor tegel i jk te willen lezen en ·erdsen·.

iAIs de zerofl~g gelijk is ddn 01 ddn Zijn deze foutoestQnden

iniet gedetecteerd, reg A bevdt ddn het nUftKer v~n de fout.

iDe test gebeurt in cylinder 202.

iAlle 1>l'IA requests Idorder. gedisdbled!!!!!

I>SEG

TES14\1: DS

TES141d: DB
CSEG

T14HLP: CALL

PUSH

LXI

CALL

PUSH

I1YI

I1YI

SHLD

LXI

CALL

LXI

CALL

POP

POP

RNZ

POP

2

FALSE

TEST3

PSid

8,1 DOD

RDLXHS

H

L,202D

H,O

TES14Y

H,TES14Y

RSKCH

8,7001>

RDLXHS

H

P Sid

P Sial

;YARIABELE 1

;\o'ARIABELE 2

iTEST EN HERSTEL UNSAFETOESTAND

;PSW OP STACK

; 100 HSEC DELAY

;(L) = 202

;(H) = 0

;SEEK CYL 202

;700 HSEC DELAY

;PSW YAN STACK

;RETURN ALS ER EEN UNSAFE IaIAS

;()IT HOEST OOK

;YERHOOG DE STACKPOINTER HET 2



TE5T14:

"YI
5TA

Jf1P

A,FALSE

TE514W }(TE514W) = FALSE

1E5145

;zet koppen op c~l 202 +

;disnbelen van D"A requests + D F dnta op coax

'nanr disk
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PUSH

"YI

"YI
SHLD

LXI

CALL

LXI

CALL

POP

"YI
5TA

"YI
OUT

"YI
OUT

H

L,202D

H,O

TES14Y

H,TESI4\1

RSKCH

8,700D

RDLX"S

H

A,TRUE

TESI4111
A,O

D"AC"
A,SPWHRI>

SPC f1

;(L> = 202

;(H) = 0

JSEEK CVL 202

'700 "SEC DELAV

;( TESI4W) = TRUE

;(A) = 0

:DISABLE D"AREQUESTS

:D.F. OP COAX HAAR DISK

JTAG COHTROL HOOG

WRITEG OR SELHEA

JREAD OR WRITE-GATE OR

;SELECT HEAD OP FILEBUS

1E5141:

"YI
OUT

"'YI
OUT

'gener9rvn van r9adgQte en writegate

A,TCOHTR

DDIOP2

A,READG OR

DDIOPO

"YI
OUT

OUT

CALL

A,O

DDIOPO

DDIOP2

T14HLP

:00 OP FILEBUS

JTAG COHTROL LAAG

'TAG COHTROL HOOG

ERASEG OR SELHEA

;READ OR ERASE-GATE OR

'SELECT HEAD OP FILEBU5

TE5142:

!'IYI

OUT

!'IYI

OUT

'genereren van readgQte ~.t erGsegate

A,TCOHTR

DDIOP2

A,READG OR

DDIOPO

I1YI A,O



OUT

OUT

CALL

DDIOPO

DDIOP2

T14HLP

;00 OP FILEBU5

;TAC COHTROL LAAG
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;TAG COHTROL HOOG

SELHEA

;WRITE CATE OR

;SELECT HEAD OP FILEBUS
A,Q

;00 OP FILEBU5

;TAC CONTROL LAAG

;TAG COHTROL HOOG

ERASEG OR SELHEA

;WRITE OR ERASE-GATE

lOR SELECT HEAD OP FILEBUS

TE5143:

"VI
OUT

"VI
OUT

"YI
OUT

OUT

CALL

TE5144:

CALL

"YI
OUT

"VI
OUT

Jgenereren van writegate zonder erasegate

A,TCOHTR

01>10P2

A""R ITEG OR
I>DIOPO

1>010PO

DI>10P2

T14HLP

Jgelijksp. op con: naar diSk tijdens schrij'o/en

RST05P ;GELIJKSP. OP COAX HAAR DISK

A,TCOHTR

1>010P2

AdlRITEG OR

I>DIOPO

"YI
OUT

OUT

OUT

CALL

TESI45: CALL

LXI

CALL

LDA

CPI

"VI
RET

A,O

DDIOPO

DDIOP2

DDIOP2

T14HLP

RRTZ

8,7000

RDLX"S
TESI4'1

TRUE

A,TST14

;00 OP FILEBU5

;TAC COHTROL LAAG

;RETURN TO ZERO

;DELAV 700 "SEC

;(A) = (TESI4'1)

;(A) = T5T14

;Errorho.ndler

;Deze procedure test op de selectie en de desel@ctie van len

JPlodule, verdlr op "on 1 inl·, ·unsafe·, ·busy·, "seek inCoPlple

;te· en "gated a.ttention·.
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ERRHV:

ERRORH:

ERRHO:

ER RH 1 :

DSEC

DB °
CSEC

"VI A,S

STA ERRHV

CALL TESTI

CALL TEST2

JHZ ERRHI

CALL TEST3

JHZ ERRHI

CALL TEST4

JHZ ERRHI

CALL TEST5

JHZ ERRHI

CALL TESTll

JHZ ERRHI

CALL TESTI

JHZ ERRHI

CALL TEST12

JHZ ERRHI

RET

"IHDXP {fI>SKEF

"VI ",FALSE

IHX H

"OV ",A
DCX H

"IHDX" IDSKEF

LDA ERRHV

DCR A

lVARIABELE YAH DE ERRORHAHDLER

l(ERRHY) = 5

lSELECTIE

lCOHTROLE OP ON LIHE

lCOHTROLE OP UHSAFE

lCOHTROLE OP BUSY

lCOHTROLE OP SEEK IHCO"PLETE

lCOHTROLE GATED ATTENTIOH

lSELECTIE "ODULE + COHTROLE

lDESELECTIE + COHTROLE

;(H L) • POIHTER + DSKEF

l(POIHTER + DSKEF) = FALSE

HH L) = (H L) + 1

l(POIHTER + DSKEF + 1) = (A)

;(H L) = (H L) - 1

HH L) :: POIHTER

- 1;(ERRHY) = (ERRHY)

;ALS (ERRHY) HEQ 0

JDESLECTIE MODULE

ERRHY

ERRHI

TEST12

STA

JHZ

CALL

RET

;11111111111111111 •• ,1111,111111111,111111111111,,11,. ",1,.,,1*
;ROUTINESlSEEK,READTRACK,READTRACKADDRESS,YERIFYTRACK,WRITETRACK

J",I"""",I"'"",I".""""""""""""'"1.,.",.,1
lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
;Routin@ Se@k (pointer)



;De pointer "oet in (B C) zitt.n

;De gewenste "odule zit op ndres POINTER + 9"ODUL

;De g~wenste trQck (c~l/h.nd) zit op POINTER+fTRACK en ... + 1

;Een te hoog cylinder- of heQdQdres heeft een Return to Zero

;tot gevolg.

2 ;HULPGEHEUGENPLAATS

optredende disk foutwordt ver"eldt op POIHTER

HH L) = POINTER

;(B) = HEAD

l<H L) = POINTER

;ALS CHECK HIET GOED

;controle c,:,linderQdres,heQdl'1dres te hoog?

dQn ko"t er een Return to Zero

;(H L) = POIHTER + 'TRACK

;(A) = CYLINDER

;check disk op on line,unsnfe,bus,:"seek inco"p1.

A,ONLINE OR UNSAFE OR BUSY OR SEEKIN

RCSTAT

RSEEKR ;ALS CONTROLE EEH FOUT OPLEYERT

f"O DUL
RDSEL

RC"DS

if10DUL

RSE EKR

;routine seek
L,e ;(L) :I (C)

H,B l<H) :I (B)

;QdresplQQts POINTER + fDSKEF wordt TRUE

90SKEF ;(H L) :I POINTER + fDKSEF

",TRUE ;«H L» = TRUE

'OSKEf ;(H L) = POINTER

;disQbl. interrupts +

;selectie vnn "odule + controle hlerop

;DISABLE IHTERRUPTS

;(H L) :I POINTER + 'MODULE

;SELECT f10DULE

;CHECK f10DULE SELECTED

; zo .j 1'1 /

"INDXP 'TRACK

"OY A,"
INX H

"OY B,"
DCX H

"INDX" 9TRACK

;Een eventueel

; + @DSKEf .

DSEG

SKHULP: DS

eSEG

RSEEK:

"OY

"OY
RSEEKO:

"INOXP

"VI

"INDX"
RSEEK1:

Dl

"INOXP

CALL

CALL

f1INDX"

JNZ

RSEEK2l

11Y I

CALL

JNZ

RSEEK3l



CPI

PUSH

CNC

POP

JNC

"OY
CPI

PUSH

CNC

POP

JNC

AANTCY

PSY

RRTZ

PSY

RSEEKR
A,B

AANTHD

PSU

RRTZ

PSW

RSE EKR
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;YERG (A) "E1 AANTAL CYLINDERS

iRETURN TO ZERO ALS ADR. TE HOOG

JALS CYLINDERADRES TE HOOG

; ( A) • HEA D
;YERG (A) "ET AANTAL HEADS

;RETURN TO ZERO ALS ADR. TE HOOG

;ALS HEADADRES TE HaaG
RSEEK4:

RSEEK51

RSEEKb:

LDA

CPI
JNZ

"YI
STA

f1INDXP

CALL

"INDX"

CALL

;P(s.ek togiC~ Vrij)

SKLYRY ;(A) = (SKLYRY)

TRUE

RSEEK4 ;ALS CSKLYRY) NEQ TRUE
A,FALSE

SKLYRY J(SKLYRY) = FALSE

igener~tie v~n s.ek slgn~t.n ~~n diSk drive

ITRACK ;(H L) = POINTER + 9TRACK
RSKCH ;SEEK

ITRACK ;(H L) • POINTER

;deseteetie ftodute, geen controte hierop

RDDSEL ;"ODULE DESELECT

;progr~ftfteren v~n interrupt rest~rt~dres,

;vutten v~n p~r~fteters \loor interruptroutine,

;progr~ftfter.n interruptcontrotter en

;.n~beten v~n g~ted ~tt.ntion op de interruptbus

A,OC3H i(A) III (JU"P)

8,RSEEKI ;(8 C) • RSEEKI

D,INTGA • 8 ;(D E) • INTRRPT.REST.ADR.GT.ATT

D ;«D E» • (JU"P)
D ;(D E) • (D E) + 1

A,C

RSEEK7:

"YI
LXI

LXI

STAX

INX

"oy
STAX

INX

f10Y

STAX

SHLD

D

D

A,B

D

SKHULP

;«D E» • LOW ORDER RSEEKI
;(D E) • (D E) + 1

;«D E» = HIGH ORDER RSEEKI

;(SKHULP) • POINTER



I'IINDXP

CALL

I'IINDXI'I

MYI

CALL

8HODUL

REGAl

9t10DUL

C,INTGA + 1

SUIT

;(H L) = POINTER + MODULE

JENABLE GATED ATTENTION

;(H L) • POINTER

;PROGRAM". INTERRUPTCONTROLLER

41

i3 "SEC DELAY
;(A) = (SKRDY)

;SKRDY = FALSE

;ENABLE INTERRUPTS

;ALS SEEK IS READV

;(D) = (D) - 1

;ALS (D) NEQ 0

;TI"E OUT

RSEEKS:

MYI

MYI

STA

E I

RSEE81: LXI

CALL

LDA

CPI

JZ

DCR

JNZ

HI P

;En~ble interrupts +

;P<seek reddy) , ti~e out is

D,200D ;(D) = 200D

A,FALSE

SKRDV

8,3

RDLXHS

SKRDY

TRUE

RSEEK9

D

RSEESl

RSEEKR

600 foisec!

RSEEK9:

CALL

CALL

CALL

JNZ

RSEEKA:

MYI

STA

RET

RSEEKR:

DI

CALL

EI

JHP

;disable gated attention op interrupts +

;deselectie ~odule + controle hierop

RDGAI iDISABLE GT. ATT. OP INTERRUPT

RDDSEL ;MODULE DESELECT

RCMDDS ;CHECK MODULE DESELECTED

RSEEKR ;ALS CHECK EEN FOUT OPLEYERT

;Y(se.k logicd Vrij)

A,TRUE

SKLYRY ;(SKLYRY) = TRUE

;ver~eldt en herstel optredende routenconditie~

ien e,,~ble de interrupts

;DISABLE INTERRUPTS

ERRORH JCALL ERRORHAHDLER

JEHABLE INTERRUPTS

RSEEKA

J---------------------------------------------------------------
iRoutine Seek interrupt

iDe pOinter naar h.t geheugenblok wadr d. nodige inror~~tie



42

istoot zit Op adres (SKHULP).

RSEEKI:

RSKI1 :

RSKI2:

RSKI3;

RSKI4:

RSKI5:

RSKI61

RSKI7:

DI

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

CALL

LHLD

HIND~P

CALL

HIND~"

JNZ

MIND~P

CALL

CALL

HINDX"

JNZ

MYI

CALL

JNZ

MIND~P

CALL

CALL

HIND~"

JZ

CALL

CALL

JNZ

;S.ek interrupt routine

;disoble interrpts + redprocessorsdtu5

;en initioliseer de processor

;DISABLE INTERRUPTS

H ;(H L) OP STACK

D ;(D E) OP STACK

8 ;(B C) OP STACK

PSW ;PSW OP STACK

RDGAI ;DISABLE GATED ATT. INTERRUPTS

SKHULP ;(H L) • POINTER

;check goted attention

9"ODUL ;(H L) • POINTER + 'HODUL

RCGA 'CHECK GATED ATTENTION

9HODUL ;(H L) • POINTER

RSKI? ;ALS ER GEEN GATED ATT. IS

;selectie ftodule + controle hierop

9HODUL ;(H L) = POINTER + 'HODUL

RDSEL 'MODULE SELECT

RC"DS ;CHECK MODULE SELECT

'HODUL ;(H L) • POINTER

RSKIR ;ALS CHECK EEN FOUT OPLEYERT

'check diSk op online,unsafe,busy,seekinCOftplete

A,ONLINE OR UNSAFE OR BUSV OR SEEKIN

RCSTAT

RSKIR ,ALS CHECK EEN FOUT OPLEYERT

;reset gated attention + controle hierop

9HOOUL ;(H L) = POINTER + 9HODUL

RRESGA ;RESET GATED ATTENTION

RCGA 'CHECK GATED ATTENTION

'HODUL ;(H L) • POINTER

RSKIR ;ALS GATED ATTENT. NIET LAAG IS

;deselectie ftodule + controle hierop

RDDSEL ;DESELECT MODULE

RCHDDS ;CHECK HODULE DESELECTED

RSKIR ;ALS CHECK EEN FOUT OPLEYERT

iY(seek ready)



;herstel processorsto.tu5, en4ble interrupts

; en r.turn

Jver~eldt en h.rstel optredende foutcondities

ERRORH ;CALL ERRORHANI)LER

RSKI7

PSW sPSW VAN STACK

B ;(B C) VAN STACK

I) ;(1) E) VAN STACK

H ;(H L) VAN STACK

;ENA9LE INTERRUPTS

"VI
STA

RSKISI

POP

POP

POP

POP

EI

RET

RSKIRI

CALL

J"P

A,TRUE

SKRI)V i(SKRI)V) = TRUE
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iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxx

IRoutine Write (pOinter)

il)e POINTER ftoet in (9 C) zitten

;I)e te beschrljven ~odule Zit op POINTER + i"OI)UL

lOp POINTER + iINF01 ko~t d. inforft4tie Writ. Tro.ck (IF1WT) te

;sto.o.n

lOp POINTER + 9INF02 en volgende kORt inforfto.tie voor het pro

;gro.ftfteren vo.n de I)"A controller.

;Een eventuele diSk rout wordt verfteldt op POINTER + IDSKEF

sOeze routine leest het RA" vo.no.r POINTER + '"E"BW - INXGAP Uit

lover een lengte vo.n INXGAP + TRACKL + TRCKGP bytes.

;Oe uitgelezen o.dressen worden op diSk geschreven.

RWRITE: Jroutine write

Jvullen vo.n POINTER + 'INF01 Ret Write Tro.ck

Jvullen vo.n POINTER + IINF02 ftet intorfto.tle voor

sprogro.RReren vo.n I)"A controller

"OV L,C J( L ) III (C)

"OV H,B ; ( H) • ( B )

" I NI) XP 9INF01 ,( H L) • POINTER + 9INF01

"VI ".IF1WT ;«H L» III INF1WT

" I NO X" 9INF01 ;(H L) • POINTER

PUSH H 'POINTER OP STACK

"INI)XP 'INF02 J<H L) • POINTER + INF02

POP I) ;POINTER IN (I) E)
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(---) (D E)

= ~"E"BW - IHDEXGAP
= (H L) + (B C)

<---) (H L)

;( H L)

B/@"E"BW-INXGAP 1(B C)

B J<H L)
;(1) E)

8/IHXGAP+TRACKL+TRCKGP

;(8 C) = IHXGAP+TRACKL+TRCKGP

;(A) = D"A READ "E"
J<E)dO), EHZ OP (H L)dH L)+I/.

J<H L) = POIHTER

;JU"P NAAR READ/WRITE DISK

'IHF02
RRWDSK

XCHG

LXI

OAD

XC HG

LXI

"YI

"OY5RG

"IHOX"

J"P
;~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;Routlne Read Track (pointer)

;Oe POINTER ftoet In (B C) litten

;Oe ult te lelen ftodule lit op POINTER + '"ODUL

lOp POINTER + @IHF01 koftt de inforftatie Read Track (IFIRT) te

;staan

lOp POINTER + @IHF02 en volgende kOftt inforftatie voor het pro

;grnft~eren van de O"A controller.

;Een eventuele disk rout wordt ver"eldt op POIHTER + ~DSKEF

;Een eventuele CRC rout wordt verfteldt op POIHTER + tCRCEF.

;AIs er een rout is dan geven de volg9nde plaatsen aan or sector

;1 tft sector H goed (TRUE) or fout (FALSE) WQren.

JDeze routine beschriJft het RA" vanaf POINTER + '"E"BW over een

;lengte van TRACKL + TRCKGP bytes ftet de van disk gelezen track.

RREAOI

"OY

"OY

"IHOXP

"III

"IHOX"
PUSH

"IHOXP

POP

XCHG

Jroutine read

;vullen van POIHTER + ~IHF01 "It Read Track

;vullen van POIHTER + @IHF02 "et inforftntle voor

JprogrQAfteren van O"A controller
LtC J(L) = (C)

H/B J<H> = (B)

'IHFOI ;(H L) • POIHTER + ~IHF01

"/IFIRT ;«H L» = IF1RT

@INF01 j( H L) = POI HTER

H ;POIHTER OP STACK

@IHF02 ;(H L) = POIHTER + IHF02

o ;POINTER HAAR (0 E)
J<H L) (---) (0 E)



LXI

DAD

XCHC

LXI

HB

J ( H

HD

B,TRACKL+TRCKCP-5

C) a '"E"BR
L) • (H L) + (B C)

E) (---) (H L)

45

"YI

"OY5RC

MIHDX"

J"P

A,I)"AWR"

@IHF02

RRWI>SK

J(B C) = TRACKL + TRCKCP - 5

J(A) = D"A WRITE "E"
HE),(D), EHZ OP (H L),(H L)+l,.

;(H L) = POIHTER

;JUf1P NAAR READ/WRITE DISK

Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
;Routine Re~d Trqck Address (pointer)

JDe POINTER ftoet in (8 C) zitten

JDe uit t9 lezen ftodule zit op POINTER + '"OOUL

JOp POINTER + @INF01 koftt de infor,utie Re~d Trqck (IF1RTA) te

JOp POINTER + IIHF02 en Yolgende ko~t Infor~Qtie ¥oor het pro

JgrQ~~eren vqn de D"A controller.

;Een eventuele disk fout wordt ver~eldt op POIHTER + @DSKEF

;Er is geen CRC fout.

JOeze routine beschriJft het RA" vQn~f POINTER + '"E"BW over een

Jl.ngte VQn 2 • HEADER b~tes ftet de vqn disk gelezen trQck.

RREADAl Jroutine reQd trQckQdres

;vull.n YQn POIHTER + @INF01 ftet Re~d TrQckQdres

Jvullen VQn POIHTER + 'INF02 ftet infor~Qtie voor

Jpro9rQ~Pleren VQn Df1A contro I ler

110Y L, C H L) = ( C)

MOY H,B H H) = (8)

"INDXP @INF01 H H L) = POINTER + 'INF01

"YI ",IF1RTA H(H L» = IF1RTA

"INDXM 'INF01 ;(H L) = POINTER

PUSH H JPOINTER OP STACK

PH NDXP 'IHF02 J(H L) = POINTER + INF02

POP 0 JPOINTER NAAR (0 E)

XCHC HH L ) (-- -) (0 E)

LXI B,9I'1E"BR J( 0 E ) = @"EMBR

DAD B HH L ) = (H L) + ( D E)

XCHG ;(1) E ) (---) (H L)



LXI

"VI
f10V3RG

'U HDX"
J"P

B,Z*HEADER

Ad)f1AWR"

IIHF02

RRWI>SK
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;(B C) = 2 * HEADER

;(A) = DnA WRITE HE"

;(E),(I», EHZ OP (H L),(H L>+l,.

;(H L) • POIHTER

}JU"P HAAR REAI>/WRITE I>ISK

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

'Routine Y.rif~ Truck (pointer)

jl>e POIHTER Roet in (8 C) zitten

IDe uit te lezen Rodule zit op POIHTER + @nODUL

lOp POIHTER + @IHF01 kORt de inforRutie Reud Truck (IFIVT) te

}stuun

lOp POIHTER + @IHF02 en volgende kORt InforRutie voor het pro

19ruRReren vun de I>"A controller.

;Een eventuele disk fout wordt verfteldt op POIHTER + 9DSKEF

JEen eventuele CRC fout wordt verReldt op POIHTER + @CRCEF,

luls er een fout is dun geven de volgende pluutsen uun of sector

}1 tR sector H goed (TRUE) of fout (FALSE> wuren.

lEr vindt geen dututrunsport vun de disk nuur het geheugen

lphuts.

8/1HE"8R

8

RYERIF:

"OV

"OY

"IHI>XP

"VI

"IHDX"
PUSH

"IHOXP
POP

XCHG

LXI

DAD

XCHG

LXI

}routine verif':l

;vullen vun POIHTER + 9IHFOI Met Verify Truck

;vullen vun POIHTER + 9IHF02 ftet inforRutie voor

lprogruftfteren vun O"A controller

L,C }(L) = (C)

H/B J<H) = (B>

'IHFOI l(H L) = POIHTER + @IHFOI

",IFIYT }«H L» = IFIVT

IIHFOI HH L) = POIHTER

H }POIHTER OP STACK

IIHF02 J(H L) • POIHTER + IHF02

° ;POIHTER VAH STACK
;(H L) (---> (0 E)

J( DE) • '"E" BR
}(H L> = eH L) + (I) E>

J(O E) (---> (H L)

8,IHXGAP+TRACKL+TRCKGP/2

}(8 C) • IHXGAP+TRACKL+TRCKGP/2



"VI

"OV5RG

"IHI»("

JPtP

@IHF02

RRWDSK
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J{A) = DPtA READ "EM

HE),{J», ENZ OP (H L),(H L)+l,.

J{H L) = POIHTER

;JUMP MAAR READ/WRITE DISK

;================s========.==~==========.============= ==========

;Routine ReQd/Write DiSk (Pointer)

;De POIHTER ~oet in (H L) zitten

JOe uit te lezen/schrijven ~odule zit op POINTER + @MODUL

lOp POIHTER + iIHF02 en volgende stQQt infor~Qtie voor het pro

;graftfteren VQn de DMA controller.

;Een eventuele disk rout wordt ver~eldt op POIHTER + iDSKEF

;Een eventuele CRC fout wordt verfteldt op POIHTER + @CRCEF,

lals er een fout is dan geven de volgende plQatsen adn of sector

;1 tft sector H goed (TRUE) or rout (FALSE) waren.

OSEG

RWHULP: DS

CSEG ° JHULPGEHEUGENPLAATS

RRWl>SK:

RRWOO:

ftIHDXP

"YI
"IHJ)XPI

RR...,D 1 I

LDA

CPI

JNZ

P1YI

STA

RRW02 :

CALL

SHLJ)

" I NO XP
P10V

CPI

;Routine read/write disk

;(POINTER + IDSKEF) wordt TRUE

IDSKEF J{H L) = POINTER + IDSKEF

",TRUE J{(H L» = TRUE

IDSKEF J(H L) = POINTER

JP(r.ad/write logica vrij)

RWLVRY

TRUE

RRWDI ;ALS (RWLVRY) NEQ TRUE

A,FALSE

RWLVRY ;(RWLVRY) = FALSE

'reset serie parallel kaart

Jvul de hulpgeheugenplaQts RWHULP ftet POINTER

;vul een op disk te 5chr~ven gQP ftet nullen, als

;er tenftinst. op disk geschreven ftoet worden.

RRESSP 'RESET SERlE PARALLEL KAART

RWHULP J{RWHULP) = POINTER

@IHFOI ;(H L) = POINTER + INFOI

A,P1 HA) = «H L»

IFlWT JVERGELIJK "ET WRITE TRACK



I1INDXI1

JH2

PUSH

I1IHDXP

DCX

I1VI
I1VI

RlJRI21: 110V

DCX

OCR

JHZ

POP

RRWD3 :

LDA

CPI

JNZ

I1VI

STA

RRWD4:

I1IHDXP

CALL

I1INDX"
RRWD5:
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9IHFOl ;~H L) = POINTER

RRWD3 iALS (A) NEQ WRITE TRACK

H iPOINTER OP STACK

'"EMBW ;(H L) = POINTER + 9HEMBW

H ;(H L) = POINTER + '"EMBW - 1
A,O J(A) = 0

BdNXGAP ;(8) = INXGAP

",A ;«H L» = 0

H ;(H L) = (H L) - 1

B ;(8) = (B) - 1

RWRI21 ;ALS (8) NEQ 0

H ;( H L) • POI NTE R
iP(DI1A cont~oller bezet)

DMAVRV

TRUE

RRYDJ ;ALS DI1A CONTROLLER BEZET IS
A,FALSE

I)MAVRV i(DI1AVRV) = FALSE

;prog~~ftfteren v~n DI1A controller

tINF02 ;(H L) • POINTER + INF02

RPDHA iPROGRAI1"EER D"A CONTROLLER
tINF02 ;(H L) = POINTER

; di s4bl. inte~ruptsl proCJr~ftfteel" index I nterrupt

;r'est4r't4dr'es

DI

LXI

I1VI

LXI

STAX

INX

f'I0V

S TAX

IHX

110V

STAX

I1VI

CALL

DdHTIND • e
A,OC3H

B,RRWI)I
I)

I)

A,e
I)

D

D

CdNTIND+l

SIHT

;DISABLE INTERRUPTS

;(1) E) = INTERPT INDEX. e
;(A) = (JUI1P)

;(8 C) • RRWDI
;(1) E) = (JUMP)

i(D E) II (D E) + 1

;(1) E) = LOW ORDER RRWI)I
i(1) E) II (I) E) + 1

i(1) E) = HIGH ORDER RRWDI

JPROGRA"MEER INTRRPT CONTROLLER
RRWD6: iftodul. select + control. hie~op



;ALS (D E) NEG °

;ALS READ/WRITE DISK READY

"INDXP

CALL

CALL

HIND)(H

JNZ

RRWD7:

"'VI
CALL

JNZ

RRWD8:

LXI

"YI
STA

EI

RWRI81: LDA

CPI

JZ

DCX

HOY

ORA

JNZ

J"P
RRWD9:

CALL

CALL

JNZ

RRWDA:
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Jhierdoor ook enable ind.~interrupt

'MODUL J(H L) • POINTER + 'MODULE

RDSEL JMODULE SELECT

RC"DS ;CHECk MODULE SELECTED

IMODUL J(H L) • POINTER

RRWDR JALS CHECk FOUT OPLEYERT

J control eer op on1 i ne, unsafe, busy en seek inc.

A,ONLINE OR UNSAFE OR 8USY OR SEEKIN

RCSTAT

RRWDR ;ALS CHECk EEN FOUT OPLEVERT

JP(read/write disk ready) ti~e out is 100 ftsec

D,3000D ;(D E) • lOOO

A,FALSE

RWDRDY JREAD/WRITE DISk READY = FALSE

;ENA8LE INTERRUPTS

RWDRDY

TRUE

RRWD9

o
A,E

D

RWRI81

RRWDR

;Disdble interruptcontro11er +

;Deselectie ~odu1e + controle

;Hierdoor ook di5dble inde~interrupt

RDOSEL JDESELCTIE "ODULE

RCMDDS ;CHECK "ODULE DESELECTED

RRWDR JALS CHECK EEN FOUT OPLEYERT

;controleer eventuele CRC toestanden

MINDXP

"'OY

"'INDXH
CPI

JZ

CPI

JZ

MINDXP

91NFOl
A,M

91NFOl

IF1L1T

RRWDS

IF1RTA

RRLlDS

9CRCEF

;(H L) • POINTER + 91NFOl
;(A) = (POINTER + 9lNF01)

;(H L) • POINTER

;ALS (A) = WRITE TRACK

;ALS (A) = READ TRACKADDRESS

i(H L) = POINTER + 9CRCEF



so

CALL RCCRC ;CHECK CRe REGISTER

"IHD>C" ICRCEF ; ( H L ) = POINTER

RRWI>B: ; Y( r·eo.dlwr· i te togiCo. IIr y ) en returrl

HYI A,TRUE

STA RWLYRV J(RWLYRV) = TRUE

RET

RRWDR: J Glut DHA controller vrij en verfteldt/herste\

;foutcondities

DI JDI9ABLE INTERRUPTS

"YI A, TRUE

STA DHAYRV J(DHAYRV) = TRUE

CALL ERRORH JCALL ERRORHANDLER

EI iENABLE INTERRUPTS

J"P RRldOB

j----------------------------------------------------- ----------
iRoutine Index interrupt

;De reeds geselecteerde ftodule wordt beschrellen or gelezen

;Er is geen errorftelding

;(H L) .. POINTER

H

o
B

PS"
RWHULP

;routine indexinterrupt

idiSo.ble interrupts en redprocessorsto.tus

Jen initio.l ise.r processor

JDISABLE IHTRRUPTS

;RED PROCESSORSTATUS

01

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

LHLD

RR WO I :

RRWOll:

RRWOI2: isto.rt ser/po.r k44rt in lees I schrijr disk ~ode

Jeno.bl. de lees/schrijr diSko.ctie

"IHD>CP
HOY

HIHD>C"
CPI

JN2

"IHD>CP

CALL

CALL

91NFOI

A,"
ilNF01

IF1WT

RRWD21

9HODUL

RSTAWD

RWRCH

J(H L) = POINTER + 9INF01

J(A> .. «POINTER + 9INF01»

i(H L) z POINTER

;ALB (A) NEQ WRITE TRACK

J(H L) = POINTER + 9MODUL

JSTART SER/PAR IN SCHRIJF DISK H

JSCHRIJF OISK



MIND)(M

JMP

RRWD211 "IND)(P

CALL

CALL

"IND)("

IMODUL

RRWDI3

IMODUL

RSTARD

RRDCH

IMODUL

;(H L) I: POINTER

;(H L) • POINTER + I"ODUL

;START SER/PAR IN LEES DISK ".

;LEES DISK

J( H L) • POI NTE R
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RRWDI3:

CALL

CALL

RSTOSP

RDDSEL

;STOP SER/PAR KAART

JDE9ELECTIE MODULE

RRWDI4:

A,TRUE

RLlDRDV i (RWDRDV) • TRUE

RRWDI5:

RRWDIb:

;Y(DMA controller vry)

A,TRUE

DMAYRV ;(DMAYRV) = TRUE

;herstel processorst4tus, en4ble interrupts en

Jreturn

POP

POP

POP

POP

EI

RET

PSW

B

D

H

iHERSTEL PROCESSORSTATUS

;ENABLE INTERRUPTS

i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••

iROUTINES : START DISK, STOP DISK

i ••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••••••••• I.I•••••••••••

ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx

;Routine St4rt DiSk (pointer).

iDe drives worden gest4rt en op de 4dreslen v4n4f POinter (PTR)

ikoften 4 velden te st44n W44rin inforft4tie over de ftodules wordt

igege"en.

i De po inter ftoet in reg. p44r Be % i tten.

DSEG

SDHLP1: DS 2 ;HULPGEHEUGENPLAATS 1

9DHLP21 D9 2 ;HULPGEHEUGEHPLAATS 2

SDHLP31 D9 " iHULPGEHEUGEHPLAATS 3.:.



$DHLP4: DS

CSEG

2 ;HULPGEHEUGENPLAATS 4
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RSTARTI

RSDO:

;routlne start disk

L,C ;(L) = (C)

H,8 HH) = (8)

;initi<l1iseer besturingslogica +

;disk drives.

;check welke drives aangesloten Zijn +

;reset gated att9ntion lijnen

H ,PTR OP STACK

RSDI :

RSOI0=

RS 011 :

RSDI2:

CALL

CALL

LXI

CALL

CALL

PUSH

"VI
STA

"INOXP

LOA

"OY
CALL

JHZ

CALL

CALL

"I NOX"
"INOXP

"VI
JNZ

"VI

"IHOX"
LOA

IHR

STA

CPI

LXI

RINITD

RPWROF
8,100000

ROL X"S
RPWROR

A,O

SDHLPI

""ODU

SDHLPI

",A
TEST1

RSO 11

RRESGA

TEST12

""ODU
"CONN

",FALSE
RSD12

",TRUE

"CONH
SDHLPI

A

SDHLPI

AAHTMO

D,"DYELO

;IHITIALISEER BESTURIHGSLOGICA

;POWER OFF

;DELAY 10 SEC

;POWER ON RESET

HA> = 0

;(SDHLP1) = 0

;( H L) = PTR + (SDHLPI )*"DYELO
;+ ,,"OOU

;«H L» = <SOHLP1)

;SELECTIE "ODULE + CONTROLE
;ALS SELECTIE FOUT GAAT

;RESET GATED ATTEHTION

JDESELECTIE "ODULE + CONTROLE

;( H L) = PTR + (SDHLPI )*"DVELD

J<H L)· PTR + (SDHLP1)*"DYELD

;+ "CONN
;«H L» = FALSE

JALS (DE)SELECTIE "ODULE FOUT IS

, ( (H L» • TRUE

;( H L) • PTR + (SDHLPI )*"DVELO

J<SDHLP1) • (SDHLPl> + 1

;(D E) = "DYELD
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J<SDHLP1) = °

;( SDHLP2) :I TRUE

;PTR OP STACK

J( H L) = PTR + (SDHLPI )*"DYELD

J+ "CONH

H,'OOOD

SDHLP3

A,O

SDHLPI
A,TRUE

SDHLP2

H

lnCOHH

o J<H L) I: (H L) + (SDHLPU*"DYELD

RSD10 JALS (SDHLP1) < AAHTAL "ODULES

H ;( H L) • PTR
'st~rt diSk en wecht 3 ftin. of tot aile ~Qnge

Jsloten drives een signeel Hg~ted Qttention H

;hebben gegeven.

RPWRON ;POWER OH
;(H L) (---) (0 E)

;(H L) :I 9000

; (SDHLP3) :I '000
;(H L) (---) (0 E)

DAD

JNZ

POP

CALL

KCHG

LXI

SHLD
KCHG

"YI
STA

ftYI

STA

PUSH

"INDXPRSD21~

RSD20:

RSD2:

RSD22:

RSD23:

"OV
CPI

"INDX"
JNZ

"INDKP

CALL

"I NDX"
"INDXP

"YI
JZ

"YI

"YI
STA

"INDX"
LOA

INR

STA

CPI

A ,pI

TRUE

"CONN
RSD23

""ODU

RCGA

""ODU
"ONLN

",TRUE
RSD22

",FALSE
A,FALSE

SDHLP2

"ONLN
SDHLPI

A

SDHLPI

AANTftD

J(H L) :I PTR + (SDHLPI )*"DYELD
;ALS (A) NEQ TRUE

;( H L) :I PTR + (SDHLPI )*"DYELD

;+ ""ODU
;CHECK GATED ATTENTION

;( H L) := PTR + (SDHLPI )*"DYELD

;( H L) :I PTR + (SDHLPI )*"DYELD

;+ "ONLH

;«H L» = TRUE

;ALS CHECK GATED ATT. HOOG WAS

;«H L» = FALSE

;(SDHLP2) = FALSE

;(H L) :I PTR + (SDHLPI )*"DYELD

J(SDHLP1) = (SDHLP1) + 1
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LXI

DAD

JNZ

POP

LXI
CALL
LDA

CPI

JZ

RSD24: XCHG

LHLD

DCX

SHLD

XCHG

HOY

ORA

J NZ

D,I'IDYELD

o
RSCl21

H

8,25D

RDLXI'IS

SDHlP2

TRUE

RSI>25

SDHlP3

H

SDHLP3

A,E

D

RSD20

;( 0 E) = "DYELCl

HH L) = (H L) + I'IDYELI>

; AlS (SDHLP1) < AANTAL t10I>UlES
;PTR YAN STACK

;DElAY 25 t1SEC

;ALS (SI>HLP2) = TRUE
HH L> (---) (D E>

;(SDHLP3) = SDHlP3) - 1
}(H L) (---) (D E)

;ALS (0 E) NEQ 0

JDELAY 100 "SEC
JCHECK DON lINED

JDELAV 5 SEC

;PTR OP STACK

HSDHLP1) = 0

J(H L> OP STACK

;<H L) = SOHLPl

;SELECTIE "ODUlE + CONTROlE

JDELAY 100 "SEC
;CHECK DUNSAFfB

;volledige test VQn de ~odullS, die een

;DgQted Qttention" signGGI h.bben gegeven.

B,5000D

RDLX"S
H

A,O

SDHLPl

H

H,SDHLPl

TESTl

RSD31
8,1000

RDLX"S
TEST2

RS031
8,1000

ROLX"'S
TEST3

RSO 31
8,1000

LXI

CALL

PUSH

HYI

STA

RSD30: PUSH

LXI

CALL

JNZ

LXI

CALL

CALL
JNZ

LXI

CALL

CALL

JNZ

LXI

RSD25:

RSD3:
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CALL RDLX"S ;DELAY 100 "SEC
CALL TESTS ;CHECK "PACK CHANGE"

JNZ RSOJI

LXI 8,1000

CALL ROLX"S ;OELAY 100 "SEC
CALL TEST4 ;CHECK "8USY"
JNZ RSDJI

LXI 8,1 000

CALL ROLX"S JOELAY 100 "SEC
CALL TEST5 ;CHECK " SEEK INCO"PLETE"
JNZ RSOJI

LXI B, 1000

CALL ROLXMS ;DELAY 100 "SEC
CALL TEST6 ;CHECK "HEAOREGISTER"

J NZ RSO J 1

LXI 8,1000

CALL ROLX"S ;DELAY 100 "SEC
CALL TEST7 ;CHECK O"WENTELINGSSNELHEID
JNZ RSD31

LXI 8,1000

CALL ROLX"S ;DELAY 100 "SEC
CALL TEST' ;CHECK "WRITE CURRENP

JNZ RSDJ1

LXI 8,1000

CALL ROLX"S ;OELAY 100 "SEC
CALL TEST10 ;CHECK CAR REGISTER

JNZ RS031

LXI 8,1000

CALL ROLX"S ;OELAY 100 "SEC
CALL TESTII ;CHECK "GATED ATTENTION"

JNZ RSOJI

LXI 8,1000

CALL ROLX"S ;OELAY 100 "SEC
CALL TEST13 ;CHECK " SE EK INCO"PLETE" LATCH
JNZ RSOJI

LXI 8,1000

CALL ROLX"S ;OELAY 100 "SEC
CALL TEST14 ;CHECK "UNSAFE" LATCH



JN2 RSD31

LXI BdOOD

CALL RDLXMS

CALL TEST12
RSD31; POP H

"INDXP fUDSEF

"YI M,TRUE

JZ RSD32

"YI "/FALSE
INX H

HOY "/A
DCX H

RSD32; "INDX" CUDSEF

"IHDXP ICHRCK

"YI M/O

IHX H

"YI "/0

DCX H

"IHDXM IITRCK

CALL TEST12

LDA SDHLPl

IHR A

STA SDHLPl

CPI AAHT"D
LXI D/"DYELD
DAD D

JHZ RSDJO

POP H

RET

5£

iDELA'I' 100 "SEC

iDESELECTIE "ODULE + COHTROLE

i(H L) = WEER YAH STACK

;(H L)· PTR + (SDHLP1)."DYELD
i+ 91DSEF

i ( (H L» I: TRUE

iALS ALLE TESTS GOED WAREH

i«H L» • FALSE

i«H L) + 1) :II HR YAH DE FOUT

J(H L) • PTR + (SDHLP1)*"DYELD
i (H L) :I: PTR + (SDHLPl )."DYELD

J+ IITRCK

;«H L» • 0

J«H L) + 1) • 0

J(H L) • PTR + (SDHLP1)*"DYELD

JDESELECTIE "ODULE + COHTROLE

;(SDHLP1) • (SDHLP1) + 1

J(D E) :II "DYELD

J(H L) I: PTR + (SDHLP1)*"DYELD

iALS (SDHLP1) < AAHTAL MODULES
J(H L) :II PTR

JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxx

iRoutine Stop Drives (pointer)

iDe routine stopt de drive. en werkt de intorft~tie over de dri
ivel bij op de ~dressen v~n~t de pOinter (PTR).

iDe pOinter ftoet in (8 C) zitten

SDSTP1: DS 2 JHULPGEHEUGEHPLAATS 1
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RSTOP: iroutines stop drives

"OV L,e i ( L ) = ( C)

"OV H,S i ( H ) = (B)

RS SD 1 : ipower off

CALL RPYROF iPOWER OFF

RSSD2: iwerk inforftCltie b i j

PUSH H iPTR OP STACK

"VI A,O

STA SDSTPl i(SDSTP1) = 0

RSSD201 "IHDXP IUOHLH ; ( H L) • PTR + (SDSTP1)*"'DVELD
;+ 990HLH

; ( D E) • ",DYELD
i ( H L ) = (H L) + (SDSTPl )*",DYELD

;ALS (SDSTP1) < AAHTAL ",ODULES

;PTR YAH STACK

;(SDSTP1) • (SDSTP1> + 1

; ( (H L» c FA LS E

i( H L) • PTR + (SDSTPl )*"DYELD

",FALSE

IIOHLH

SDSTPl

A

SDSTPl

AANT"D

D,"DYELD

D

RSSD20

H

"VI

I'IIHDX'"

LDA

IHR

STA

CPI

LXI

DAD

JHZ

POP

RET

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllili.11.111••••

;HULPROUTIHES

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllili.11.111.1.1

Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

lRoutine TrClnsporteer Sector (4ClntCll bytes/l',Clfkoftstpointerl

ibesteftftingspointer)

JDeze routine trClnsporteert snet een Cl4ntCll bytes door het RA".

iDe Clfkoftstpointer ftoet in (B C) zitten.

;De besteftftlngspointer ftoet in (D E) zitten.

JHet Cl4ntClI getrClnsporteerde byte./l' zit op de stClck.

lFhgs : ClUe

;Registergebruik Cllte

DSEG

RTRAHH: DS 2 iRESERYERIHG VAH 2 BYTES
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;(D E) .. (RTRANH)

;(HL)=O

J (H L) • (SP)
;(RTRANH) = (SP)
;(L) = (C)

;(H) .. (8)

J<SP) .. (8 C)

J(H L) .. (I) E)

;TRANSPORTEER 2 BYTES

;TRANSPORTEER 2 BVTES

JTRANSPORTEER 2 BYTES

JTRANSPORTEER 2 BYTES

JTRANSPORTEER 2 BVTES

;TRANSPORTEER 2 BVTES

;TRANSPORTEER 2 BVTES

;TRANSPORTEER 2 BYTES

;(A) • (A) - 1

;ALS (A) NEQ 0

J(H L) • (RTRANH) .. OUDE STACKP
;(SP) = (H L)

;ENABLE INTERRUPTS

;(A) = AANTAL BYTES/16

;(RTRANH) = (£I E)

;DISABLE INTERRUPTS

A

RTRANl

RTRANH

H,Q

SP
RTRANH
L,C

H,e

RTRANH

RTRANH

H

D

H

CSEG

RTRANS: DI

)( CHG

SHLD

POP

POP

PUSH

"OY
LHLD
)(CHG

LXI

DAD

SHLD

MOY

MOY

SPHL
)(CHG

RTRAN1: MTRANS

MTRANS

MTRANS

MTRANS

MTRANS

MTRANS

MTRANS

MTRANS

DCR

JNZ

LHLD

SPHL

EI

RET
J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

END



13) /0.:;; e / (
ISIS-II PL/!'I-SO V3.0 COMPIL~TION OF MODULE LEESSCHRIJFTR~CKPROGR~""A

NO OBJECT !'IODULE R£QUESTED
CO"PILER INVOKED BV; PUI80 :Fl :['ISKI NOOBJECT PRINT( :U': i

PAGE )

)

)

LEEStSCNRIJFtTR~CKiPROGRA!'I!'IA:

DO;

I ••• Declo.ro.ties DISKO ***/ )eVi'ne-ens: in

2 DECL~RE FALSE LITERALLY 'OOH' ;
)3 DECLARE TRUE LITERALLY 'OFFH' ;

4 DECLARE AANT!'!D LI TERALLY '4' ,;
)5 DECLARE AANTC'r' LITERALLY '203' ;, DECLARE AANTHD LITERALL'r' '20'"' ,;

7 DECLARE AANTSC LITERALLY '26' ,;
)

8 DECLARE INXGAPL LITERALLY , 40' ;
9 DECLARE HEADERL LITERALL'r' ' 14 I j

)10 DECLARE DATASCL LI TERALL 'r' '256' ;
11 DECLARE CRCBITSL LITERALL'r' ~ 2: I ,;

12 DECLARE SECTORL LITERALL'r' '272' .;
)13 DECLARE SEGGAPL LITERALL'r' ' 16' ;

14 DECLARE SEGI'INTL LITERALLY '288' ;
15 DECLARE HACKL LITERALL'r' '7488';

)16 DECLilRE TRACKGilPL LITERALL'r' J 2: 8' ;

17 DECLARE TRKVLD LITERALLY ''''0 0 'i
)IS DECLARE lOIODUL LI TERALL'I' '0' .;

19 DECLARE XTRACK LITERALLY 1 1 I ,;

20 DECLARE XDSK EF LITERALLY ''91' j

)21 DECLARE XTRAEF LITERALLY I 1 l' ;
22 DECLARE XCRCEF LI TERALLV ' 12' ;
23 DECLilRE XDATAB LITERALLY J b 0) .;

)
24 DECLARE !'IOVELD LI TERALLY '8 ' i
25 DECLARE l(X!'!OOU LI TERilLL'I' '0 ';

)26 DECLARE XXTRCK LITERALLY I 1 ' j

27 DECLARE XXCONN LI TERRLLY J 3' ;
28 DECLARE XXONLN LITERilLLY '4' ;

'i2'.l f1ECLARE XXPKCH LI TERALLV ; r: 1.
~ ,

30 DECLARE XXDSEF LI TERALLV • b Ii

31 DECLARE SVWC LITERALLY 'OFBH' ;

32 I DECLARE T8 TI LITER~LLY J 1 J ;

33 I DECLARE TSH L I TERIlLL'r' J 2:'.;
34 I DECLARE TST3 LITER~LL'r' '3 ';
35 I DECLARE TSH LITERALLY ' .. ' ;
36 I DECLARE TS T5 LITERIlLL'r' I C';.

~ ,
37 I DECLARE TS Tb LITERALLY 1 b J j

38 I DECLARE TS T7 LITERALLY '7' j

39 I DECL~RE TSTS LI TERilLLY '8' j

40 I DECLARE TSH L! TERALLY '9' i
4 I I OECL~RE TSTIO LITERALLY , 10' ;

) .
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42
43
44
45

46

47 2
48 2
49

50 2
51 2
52 I

53 2
54 2
55 I

56 2
57 2
58 I

H 2
60 2
'I I

62 2
63 2
{,4 I

{,5 2

" 2

(,7
be

'9
70
71
72

73
74
75
7b

77
78
7";

eo

81

DECLUE TSTII LITERALLY' II'
DECLARE TSTI2 LITERALLY' 12'
DECLARE TSTI3 LITERALLY' 13'
DECLARE TSTI4 LITERALLY' 14'

RSEEI<:
PROCEDURE (POINTER) EXTERNAL;
DECLARE POINTER ADDRESS;

END RSEEK;
RREAD'

PROCEDURE (POINTER) EXTERNAL;
DECLARE POINTER ADDRESS;

HiD RREAD;
RREADA:

PROCEDURE (POINTER) EXTERNAL;
DECLARE POINTER ADDRESS;

END RREAI)A;
RYERIF,

PROCEDURE (POINTER) EXTERNAL;
DECLARE POINTER ADDRESS;

END RYERIF;
RldRITEI

PROCEDURE (POINTER) EXTERNAL;
DECLARE POINTER ADDRESS;

END RWRITE;
RSTART,

PROCEDURE (POINTER) EXTERNAL;
DECLARE POINTER ADDRESS;

END RSTART;
RSTOP,

PROCEDURE (POINTER) EXTERNAL;
DECLARE POINTER ADDRESS;

END RSTOP;

1*** Decllil"(ities ~(i n dit pr'ogl" (il'l''ll> *.*"
DECLARE RD TRK LITERALLY j l' ;
DECLARE ldRTRK LITERALLY • 2" ;
DECLARE FI'1TRK L!THALL Y '3} ;

DECLARE HDSYNC Ll HRALLY lUi i

DECLARE HDTRCK LITERALLY I 1 J i

DECLARE HDSECT LI TERALLY '3 / ;

DECLARE TRCKSPTR ADDRESS;
DECLARE TRACKYELD BASED TRCKtPTR (TRKYLD) ByTE;
DECLARE ACTIEtPTR ADDRESS;
DECLARE ACTIESCOED BASED ACTIESPTR BYTE;

DECLARE (LJ,I(,L,''f,N,FF,FX,FLF,LF3' BYTE;
DECLARE (YARI,'JAR2,YAR3,\iAR4) ADDRESS INITIAL<O.O.O,O);
DECLFiF:E 110DULEilELD (4) STRUCTURE {INFO (I'!DYELl» BYTE) INITIAL

0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0.0,0,0,0,0.
0,0,010,0,0,0101 O,O,DIO/OiO,fLO);

DECLARE HULPTRACKYELD (')0) BYTE;

READtWRITEtTRACK:

PAGE 2

l

l

)

)

)

)



EHD;

1*** Seek dIs het nodig is ***1

IF FX
THEH FI = TRUE;
ELSE DO;

CALL RSEE:K( PTRI );
Fl = TRilCKVELD(xoSKEF);

EHD;

)

)

»

)

)

)

)

)

PA GE 3

Allo
TRACKVELD(XTRACKi AND
= TRACKVELD(XTRACK+I);

IF FI AND OPCR$NR=WRTRK
THEN DO;

IF H
THEN F3 = TRUE;
ELSE ['0;

HULPTRACKYELo( X"ODUL) TRAC!(YELD( XI10DUL);
HULP1RRCKYELD(XTRACK) T~ACKvEL~(XTRACj();

IWLPTRACKYELD(Y.TRACK+I> = TRACKHLL'(XTRACV+l >;
CALL ~:F:EA[)A( HULPHACKVEL[';·;
FI HULPTRACKVELC( XDSKH);
F3 = HULP1RACKYELV(XD~T"~+HD TNC} = SYNC AND

HULPTRACkYELD(XDATRB+H~ RCK) = TRACKYELD(XTRACt.> AHo
HULPTRACKvELD(XDP.TR~+Hv ~CK+l) = TRACKV£LD(XTRACK+I);

DO WHILE HOT(ACTIE.OOED) AND 1>0;

IF FI AIID OPoR$HR=RDTRK
THEN DO;

CALL RP.EAL'( PTRI);
F! TRACKYELD(XOSKEF);
F2 TRACKYELD(XCRCEF);
F3 TRACKYELD(XTRACK) = TRACKYELo(XCATAB+HoTRCK) AHD

TRACKVELD( XTRilCK+I:> = TRF.CKHLD( XL'ATAB+fjL'TRCK+ I);
CO J=O TO ilAHTSC-l;

IF NOT(TRACKYELO(XDATAB+HDSYHC+J*SEG"HTL:» = SrNC
THEN F3 = FALSE;

END;
END;

PROCEDURE (PTRI ,PTR2.0PDRlNR) PUBLIC;
DECLARE (PTR1.PTR2) ADDRESS;
~ECLARE OP~R.HR BrTE;
TRCK$PTR PTR1;
ACTIE.PTR = PTR2;
I = 10;
L = TRACKVELC(XHODUL);
ACTIE$GOED = FALSE;
Fl TRUE;
F2 TRUE;
F3 TRUE;
FX ("OCULEVELv(L).IHFO(XXDSEF)

"ODULEYELo(Li.IHFO(XXTRCK) =
"ODULEVELC(L).IHFO(XXTRCK+I)

PLI"-80 COIIPILER

92 :2
83 ;2

84 2
) 85 2

86 2
87 2
88 ;2

99 :2
90 2
91 2
92 ;2

93 2

94 3

96 3
97 ..
98 4
99 4

10O 3

102 4
103 4
104 4
105 4

106 4
107 5

109 5
1 1O 4

I I I :3

113 4

I 15 4
Ill: 5
1 17 ~

I 18 5
11 ~ ~..:

120 ~

..:

I 21 5

122 5



PL/I1-80CbMPlLER

123 4

124 J

126 4
127 4
128 4

12' J

I J I 4
132 4
I J3 4
134 4

EHO I

IF FI AHD «FJ AHO OPOR.HR=WRTRK) OR OPOR$HR=FI1TRK)
THEH 001

CALL RWRITE(PTRI)I
FI = iRACKYELO( XOSKEF)I

EHO!

I ••• Verify Tr~~k ~ls het nodi9 is ••• 1

If FI AHO «F3 AHO OPOR.HR=WRTRK) OR OFOR$HR=fI1TRK)
THEH 00!

CALL RYERIF<PTRI);
FI TRACKYELO(XOSKEF);
F2 TRACKYELO(XCRCEF)I

EHIH

PAGE 4

13' 4

14O 3
I 41 J

142 J

144 J
145 J
146 4
147 4
148 4
14" 4
15O 4

151 J

152 2

)

)

)

)

)

•

I F 1>4
THE N J = , - I;
ELSE J = 4,
00 CASE J;

YARI YARI + I;
YAR 2 YHR;1 + I:
YARJ YClI<J + 1:
YAR4 YAI<4 + 1;

END;

IF HOT FI
THEH 00;

I F HOT(
1100ULEYELO(O).IHFO(XXOHLH) OR
MOULEYELO( I) .IHFO(XXOHLH) OR
"OOULEYELO(2).IHFO(XXOHLH) OR
"OOULEVELO(J).IHFO(XXOHLH) OR
"OOULEYELO(O).IHFO(XXCOHH) OR
"OOULEYELO(I ).IHFO(XXCOHH) OR
"OOULEYELO(2).IHFO(XXCOHH) OR
"00ULEYELO(3).INFO(XXCONN) )

THEN CALL RSTART( ."OOULEYELD(O).lNFO(O»;
ENO;

I ••• Als gen y~n boYenst~~nde opdr~~hten niet ••• ;I.·· gelukt is, dQn kijk of de Rodules ~e! Q~n •••1
I ••• staGn en start ionodi9 de ftodules ••• 1

AtTIE.COEO fl AND F2 AHO (F3 OR OPOR$HR
I s 1-1;

IF ACTIHGOEO

E H0;

4I J7

IJ~



PL/I1-130 COI1PILEF.

THEN DO;
154 3 110DULEVE r: L · INFO XXDSEF) "
155 :] MODULE't'E D L · INFO XXTRCK) "
156 3 110DULEYE D L · INFO XXTRCK+ I.J
157 3 END;
158 2 EL SE DO;
15' 3 110DULEYELD(L).INFO(XXDSEF) "
160 3 110DULEYELO(L).INFO(XXDSEF+I)
I 61 3 END)
162 2 TRACKYELO(XTRAEf) " F3;

163 2 END READ.WRITE.TRACK;
164 I EHD LEES.SCHRIJF'TRACK.PROGRAI1I1A;

TR !JE)
TRACKYELP(XTRACK))
" TRACKYElOOiTRACK+I»)

FALSE;
" TRACKYELD( XDSKEF+ I);

PH GE

l

l

)

CODE AREA SIZE
YARIA8LE AREA SIZE
I1AXII1U/1 STACK SIZE
235 LI liES READ
o PROGRAI1 ERROR(S)

EHD OF PL/I1-S0 COI1PILATIOH

034 I H
OO%H
0004H

833D
150P

4P

)

)

)

)



PL/Il-BO COIlPILER

ISIS-II PL/Il-80 \11,0 COIlPILATIOH OF 1l0DULE LEESSCHRIJFSECTORPROGRAIlIlA
NO OBJECT ~ODULE REQUESTED
COIlPILER IH\lOKED B~'; PLI180 :FI;DISK2 HOOBJECT PRIHHlLP:)

LEES$SCHRIJF$SECTOR$PROGRA""A'
DO;

I· •• DeclllrQtie'3 ~'Jeneens in DISKO en DISKI ···1
2 DECLARE FALSE LITERALLY , 00 H' ;
3 DECLARE TRUE liTERALLY , OFF H' )

~.,
'"

4 DECLARE AAHTIID LITERALLY '4 / ;
5 DECLARE AAHTCY LITERALLY '203' :
6 DECLARE AAHTHD LITERALLY '20' ;
7 DECLARE AAHTSC Ll TERALLY '26 1

;

B DECLARE I HllGA!'L LITERALLY J 40' ;, DECLARE HEADERL LITERALLY I 14' ;
10 DECLARE DATASC!. LITERALLY '256' ;
I 1 DECLARE CRCBiTSL Li TERALLY '2' ;
12 DECLARE SECTORL LITERALLY .. 272 '}
13 DECLARE SEGGAPL liTERALLY " I/;' !
14 DECLARE SEG!'IHTL Ll TERALLY '286' ;
15 DECLARE TRACKL Ll TERALLY '7488';
16 DECLARE TRACKGAPL LITERALLY , 28' :

17 DECLARE TRK\lLD LITERALLY '7£00';
18 DECLARE XIlOOIJl LITERALLY ':) 'f

l' DECLARE XTRA CK LI TERALLY 11 I.. ,
20 DECLARE l<DSKEF Ll TERALLY , 13';
21 DECLARE XT RA EF LITERALL'( I 1 1 .' ;
22 DECLARE XCRCEF LITERALLY I 12 J ;

23 DECLARE XOATAS L I TERALL',' '60' ;

24 DECLARE "DI/ELD LITERALLY '8 / ;
25 DECLARE XXMDU Ll TERALLY '0 / ;
26 DECLARE XXTRCK LITERALLY I 1 I ;

27 DECLARE XXCOHH LI TERALLY '3! ;
28 DECLARE XXOHUl Li TERALLY '4' ;
2'3 DECLARE XXPKCH LITERALLY I:): .;

30 DECLARE ':,.' Vn;::-l:'l:' L I TERALL'i' !:S' )n ro .... ·_'I-!

31 DECLARE SYHC LITERALLY , 0 FB H' ;

32 DECLARE TST1 L ERALLY
33 IJECLARE TST2 L ERALLY
34 DECLARE TS T3 L HALLY , , .,
35 DECLARE TST4 ~ ER!'ILLY , ,,,- DECLARE T S T5 L ERALLY , .... to ,
37 DECLHRE T5 T6 L ERAL Y " ,,
38 DECLARE TS T7 L ERHL ~'

H DECLARE TS T8 L ERAL Y
40 DECLARE TST~ L ERAL .,. ,
41 DECLARE TSTIO TEF. H L'( 10 J }

)

)



nn!-8f; C:OI1PILER

42
43
44
45

47
48

49
50
51

52
53
54
S5

56

57 2
52 2
5'5 2

60
61

62
63

64
65
66

67
68
6'~

i'O
7 !
7L

73
74

DECLARE TSTIl I TERALLY , 11 '
DECLARE 18112 iTER ALLY I 12 I

DECLARE TST13 IHRALLY ; !.3 I

DECLARE T8T14 ITERALLY , t 4 '

RTRANS:
PROCEDURE (POIHTERl,POIHTER2,COMST) EXTERNAL;
DECLARE (POINTER! ,POIIHER2, CONST) ADDRESS;

END RTRAIIS;

DECLARE RDTRK LITERALLY' l' ;
DECLARE WRTRK LITERALLY '2';
DECLARE FMTRK LlTERALLY '3';

DECLARE TRCKVLDfINFO(XDATAB) BYTE;
DECLARE Tli:CKHDfSECT(AANTSC) STRUCTURE (SCB (SEGI'!NTl) BYTE);
DECLARE TRCKVLDfGAP (TRAC:KGAPL) BYTE;
DECLARE ACTIEfGOEL> BYTE;

READfWRlTEfTRAeK:
PROCEDURE(PTRl,PTR2,SOOLEAII) EXTERHAL;
DECLARE (PTRl.PTR2) ADDRESS;
DECLARE BOOLEAH BYTE;

END READfWRITEiTRACK;

DECLARE IOPBfPIR ADDRESS;
DECLARE IOPB BASED 10PSfPTR STRUCTURE

CHY BYTE,
DSKI NSTR Bn£,
NUilREC BYTE.
TRC:KADR BYTE,
SEeTAlIR BYTE.
BUFFADR AlI['F:ESS,
BLCKNUil BYTE.
NEXTIOPB AlIDRESS);

DECLARE 10PB.DSKIHSTR.US LITERALLY '7011';
DECLARE 10PS.DSKIHSTRfOPC LITERALLY '07H';

DEeLARE TRACK'! HUIE!'! <3 ) B'nE j NIT I AL O,OF II, OF II
DECLARE TRACK'IN'!'IEMfwRITE'B!T B \IT E I I T I A ( Fp. S ;;

[)ECLARE TRACKfIHfl1El1fSOOLEAH BYTE ! NI ! AL FALS

DECLARE HDSYHC LI THALL\' . o· ;

DECLARE HDTRCK LITERRLLY ,
i

, ,
DECLARE HC'8Ecr LiTERALL'( 13 1 ;

DECLARE FD.AfnITiC"L L1TERALL'! '77';
DECLARE FlI.AAHHSfCT LITERALLY' 52';
DECLARE FDfSECT LITERALLY' 12B';

DECLARE IBl1fl10DUL BYTE IHlTIAL(O);
DEC:LARE IBMfVOL BYTE IHITIAL(O);

PAGE 2
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)

)

)

)
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PL/M-BO COMPILER

75
76
??
78

"80
Bl
B2

83
84

85

86 ;2

87 2
88 2
89 2
90 2
'.l1 2

'.l3 2

95 2
96 2
'.l? 2
98 ;2

H 2
100 2

DECLARE I BMtOPCODE BYTE;
DECLARE IBM$YORIGE$OPCODE BYTE;
DECLARE I B/'\SCYL B'iTE;
DECLARE IBM$CYLH BYTE;
DECLARE IBM$HEAD BYTE;
DECLARE IBM$HEAvH BYTE;
DECLARE IBM$SECT BYTE;
DECLilRE IBM$SECT$DEEL BYTE;

DECLARE (j,J,K.L,I"'IO BYTE;
DECLARE (XXl,X:2,XX3.XX4) ADDRESS;

FDISC:
PROCEDURE(PTR) BYTE PUBLIC;
DECLARE PTP. ADDRESS;
IOPB$PTR PTR;
IBM$OPCODE (!OPB.DSKIHSTP. AHO IOPB$OSKIHSTR$GPC) - 1;
IBM$CYL = 10PB.DSKIHSTR AHD IOPB$DSKIHSTR$US;
I BM$CYL SHR( I BM$CYL, 4);
IF IBM$CYL )= 5
THEH IBM$CYL 4');
IF IBM$CYL > 0 AHD IBM$CYL < 5
THEH IBM$CYL = !BM$CVL + 4.IBM$YOL;
IBM$CYL = IBM$CVL • (FO$AAHT$CVL/ilAHTHO+l) + IOPB.TRCKADR / AAHTHO;
IBM$CVLH z IBM$CYL;
IBM$HEAD IOPB.TRCKADR MOO ililHTHD;
IBM$HEAOH IBM$HEAO;
IBM$SECT (IOPB .SECTAOR-l) / 2;
IBM$SECT$DEEL = (IOPB.SECTADR-l) MOD 2;

/ ••• k i j k of d. kopp.n op hetze \ fde adres 1::\ i j .... n .*./
/ ••• en of het •• n seek, read of write opdracht is ••• /

PflGE

)

)

)

)

)

)

1 01 2 TRACK$IH$MEM$BOOLEAH = (TRACK$IH$MEM(XMODUL) = IBM$MODUL AHD
TRACK$IH$MEM(XTRACK) = IBM$CYL AHD
TRACK$IN$MEM( XTRACK+l) = IBIUHEAO AHD
(IBM$OPCOOE=O OR IBM$OPCODE=3 OR IBM$OPCODE=5»;

/ ••• SChrijf d. track Uit RAM weg a\s bo .... nstaand .... erg ••• /
/ ••• false is .n cds h.t Write bit g.set is ••• /

)

102 <:

104 3
105 3

107 3
1G8 :2

IF (HOT TRACK$IH$MEM$BOOLEAH) AHD TRACK$IH$MEM$WRITE$BIT
THEH DO;

CALL READ$WRITE$TRflCK( .TRCKVLD$IHFO •. ACTIE$GOED,WRTRK);
IF Ac:TIEHOH'
THEH TRilCK$IH$MEM$WRITE$BIT = FALSE;

E1010;
ELSE ACTIE$GOEl> = TRUE;

/ ••• is de track goed weggeschreven (~\s d~t ••• /
/ ••• tenAlnste n~dig was) , dQn ••• /

1 O~

1 11
1 12
1 13

3
3
3

IF ACTIESGOE[)
THEH DO;

TRCKYLD$IHFO XMODUL) = IBM$MOOUL;
TRCKYLO$IHFO XTRACK) = IBM$CYL;
TRCK'ILD$ IHFO XTRACK+l) = IBIUHEAD;



PL/PI-80 (:O"PILER PAGE 4
)

i ! 4 3 IF 18M$OPCODE>~0 AND 18M$OPCODE<7
THEN DO CASE I8M$OPCODE;

)

Seek (er is geen 4ctie V4n de diSk) )

I .. I + i;
I8M.SECT .. 18M$SECT + IBM$SECT$DEEL;
IBM$SECT$DEEL = 18H$SECT$DEEL XOR 1;

DO;
ACTIE.GOED ~ TRUE;

END;

)

)

)

)

)

)

)

}

)

)

)

,
SYNC;
TRCKYLD$INFO(XTRACK);
.. TRCKYLD$INFO(XTRACK+l);
I;

DO;
TRCKYLD$IHFO(XTRACK) = OFFH;
CALL READ$WRITE$TRACK( .TRCKYLD$INFO •. ACTIESGOED.RDTRK);
TRCKYLD$INFO(XTRACK) .. 0;
CALL READ$WRIYE$TRACK( .TRCKVLD$IHFO •. ACTIE$GOED.RDTRK);

END;

DO;
IF NOT TRACK$IN$MEH.800LEAN
THEN CALL READ$WRITE$TRACK( .TRCKVLDSIHFO, ACTIESGOED,RDTRK);
IF ACTI E$GOED
THEN DO;

I .. 0;
DO WHILE l<IOPB.NUMREC AND IBH$SECT<AANTSC;

CALL RTRANS( FDBECT Ii 6. ( TRCKVU,$SECT( I B!HSECT). SCB( HEADERL+
IBH$SECTfDEEL*FD$SECT),(IOPB.BUFFADR+I*FD$SECT);

DO;
IF HOT(I8M$YORIGE.OPCODE=i)
THEH DO;

DO XXi" 0 TO SEGMNTL-l;
TRCKYLDtSECT(0).SCB(XX1) = 0;

END;
DO I ~ 0 TO AAHTSC-i;

CALL RTRAHS(SEGMNTL/16,. TRCKYLDtSECT<O),. TReKIILD$SECT< 1»;
END;
DO XXi = 0 TO TRACKGAPL-l;

TRCKYlDtGAP(XX1) = 0;
ENI>;

END;
DO I = 0 TO AANTSC - 1;

TRCKYLDtSECT< I) .SCB( HDSYNC)
TRCKYLD$SECT(I ).SCB(HDTRCK)
TRCKIiLDtSECT(I).SCB(HDTRCK+l)
TRCKIILDtsECT< I). SCB( HDSECT) =

END;
CALL READ.WRI TEURACK( . TRCKIILDUNFO, . ACT IEtGOED, FHTRK);

END;

116 4
117 5
118 5

11 ~ 4
120 5

122 6
123 7
124 7
125 6
126 7
127 7
129 6
12<; 7
130 ?
131 6
13<: 5
133 6
134 6
135 6
136 6
137 6
138 5
13<; 5

140 4
141 5
142 5
143 5
144 5
145 5

146 4
147 5

14~ 5

151
152
153

54
55
56



j

)

)

)

)

)

)

)

PRGE

***/

OFFH)

IBi'I$i'lODUL;
IBPiHi'LI-!)
I BMSHEADH;

.../

Writ.e Delet.ed D4t.4

FALSE)

Writ.1?

DO;
AC TIESGOED

END;

,/ •• *

DO;
IF NOT TRACKSIN$IlEKSBDDLEAN
THEH CALL READ$WR ITEHRACK( . TRCKYLDH NFO, ACT IESGOED, RDTRK);
IF ACTIHGOED
THEH DO;

I = 0;
DO WHILE I<IDPB.NU"REC AND "<AANTSC)

CALL RTRANS(FDSSECT/16,( 10PB.BUFFADR+I*FDSSECT),
(. rRCKYLDSSECT< IBIUSECT). SCB( HEADERL+ IBIUSECTSDEEL*FDSSECT»»)

I = I + I)
I BIUSECT '" I BIUSECT + IB"SSECHDEELJ
IB"SSECTSDEEL = IB"SSECTSDEEL XOR 1;

END;
END)
TRACKSINSME"SWRITESBIT TRUE;

END;

DO;
CALL READSWRITESTRACK( .TRCKVLDSINFO. ACTIESGOED.RDTRK);

END)

EN D;
EH L~ j

EilD)

IF ACTIESGDE£.> AND (IBPUOPCO[>E=O OR IBP!tof'CODE=:3 OR IBIUOPCODE=5)
THEN DO;

TRACKSIHSP!EM(XIIODUL)
TRACKSIHSP!EM(XTRACK)
TRACKSINSi'lEi'I(XTRACK+l )

END;
ELSE TRACKSII-!Si'lEi'I(Xi'lODULJ

END;

END;

F'L!Il-BO COi'lPILER

I 57 7
15a ..
15'3 ""

160 4
1.. I 5
162 ::

163 4
1b4 5

1b' ""
168 ,
1"~ 6
170 7

171 7
172 7
173 7
174 7
1 75 ..
176 5
177 5

178 4
179 5
180 5

181 4

182 :3

184 ..
H;5 4
186 4
187 4
188 3

189 :3

1 :} G -



Pl/i'l-SQ COMPILER

1 ~ 1 2 f'I = 0
In 2 IF ~PJ TRCK'! Ii$ HFO( XUAEf THE rl f'I f'l 01< OSH
1:14 2 IF NO TRCK'! Ii$ NFO Ci( Ii SKEF THEN f'I M 01< 04H
I~f. 2 IF rlO THK\I D$ HFO( XCRCEF THEN f'I M 01< 02H
198 2 l<E TU R ( f'I AHO ( H T ACTIEfGO 0) );

IB 2 END FDISC!

200 END LEES$SCHI<IJF$SECTOR$PROGRAf'lf'lAJ

PH GE

)

CODE AREA SIZE
VARIABLE AREA SIZE
f'lAXIf'lUf'I STACK SIZE
2H LINES READ
o PROGRAM ERRORCS)

EHD OF PL/f'I-eO COFlPIlATION

0465H
IDBAH
000 SH

l1Z5D
HI 00

13D

)

)

,
)

)
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